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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ

относно ситуацията в Сирия
Народното събрание на Република България,
– като подкрепя стремежа и правото на
сирийския народ на свобода, демокрация и
човешко достойнство в условията на мир и
стабилност;
– като категорично осъжда продължаващите кръвопролития, нарушаване на човешките
права в Сирия, както и констатираните от
Независимата анкетна комисия на Организацията на обединените нации престъпления
срещу човечеството;
– като изразява силното си безпокойство
от постоянно влошаващата се хуманитарна
обстановка в страната, която в някои райони
вече придобива измеренията на истинска хуманитарна катастрофа – обсада на значителни
части от населението, без достъп до вода, храна,
електричество и комуникации;
– като оценява провеждането на референдум
за нова Конституция на Сирия и насрочването на
парламентарни избори на фона на нестихващото
насилие в страната като напълно неадекватни
на ситуацията действия;
– като подкрепя решимостта на българското правителство да продължи да отстоява
позицията си за необходимостта от спазване
на човешките права и демократизацията на
сирийската държава и общество;
– като насърчава активното участие на България във всички международни инициативи
за прекратяване на насилието, облекчаване на
страданията на сирийския народ и намиране
на мирно разрешение на настоящата криза,
ДЕКЛАРИРА:
• Настоява за незабавно прекратяване на
насилието и осигуряване на хуманитарни коридори до бедстващото население.
• Подкрепя засилване на натиска и установяване на ефективни санкции срещу режима,
включително прекратяване на всякакви оръжейни доставки.
• Призовава за единодействие на международната общност и гарантиране на пълно
съдействие за мисията на специалния пратеник на Организацията на обединените нации
и Лигата на арабските държави по кризата в
Сирия Кофи Анан.
• Подкрепя предложения от Арабската лига
план, който предвижда доброволно оттегляне на
Башар ал Асад от управлението на страната и

осигуряване на мирен преход към демокрация,
основана на многопартийна система, зачитане
на правата на човека, свобода на медиите.
• Подчертава необходимостта всички бъдещи
етапи от развитието на Сирия да поставят във
фокус защитата на правата на всички сирийски
граждани, без оглед на тяхната религиозна,
етническа или друга принадлежност.
• Присъединява се към призивите за подобряване на координацията между опозиционните
групи в Сирия и призовава към започването
на широк и приобщаващ политически диалог
за гарантиране на национално помирение и
реални демократични реформи.
Декларацията е приета от 41-ото Народно
събрание на 16 март 2012 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3201

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на
народните представители Емилия Масларова
и Драгомир Стойнев към министъра на труда
и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката
безработица
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Подкрепя предприетите действия на правителството за ограничаване на безработицата
сред младежите.
2. Правителството на Република България в
едномесечен срок да приеме решение относно
Националната инициатива „Работа за младите
хора в България“ 2012 – 2013 г., предложена от
министъра на труда и социалната политика.
3. Министърът на труда и социалната политика текущо/на шестмесечие да информира
Народното събрание за напредъка по изпълнението на Националната инициатива „Работа за
младите хора в България“ 2012 – 2013 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 16 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3285
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 14 МАРТ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за системите за движение, док ладване и
управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването в морските
пространства на Република България, приета
с Постановление № 200 на Министерския
съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 97 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 21, ал. 2 думите „Национална
служба „Гранична полиция“ се заменят с
„Главна дирекция „Гранична полиция“.
§ 2. В чл. 24, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. веществата, посочени в Приложение I
към Конвенцията MARPOL 73/78, таблицата
с данните за безопасност с подробно описание на физико-химическите характеристики
на стоките, включително, ако е приложимо,
техния вискозитет, изразен в cSt при 50 °C,
и тяхната плътност при 15 °C и другите данни, които се съдържат в списъка с данните
за безопасност, в съответствие с Резолюция
MSC.286(86) на ИМО.“
§ 3. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. (1) Пътническите кораби, независимо
от размерите им, и всички кораби с бруто
тонаж, равен или надвишаващ 300 бруто тона,
които извършват меж ду народно плаване,
посещаващи българско морско пристанище,
трябва да са оборудвани със система за автоматична идентификация (AIS) в съответствие
с техническите стандарти и стандартите за
работа, установени в глава V от Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море (SOLAS 74/78).
(2) Пътническите кораби, независимо от
размерите им, и всички кораби с бруто тонаж,
равен или надвишаващ 3000 бруто тона, които
извършват международно плаване, посещаващи българско морско пристанище, трябва
да са оборудвани с устройство за записване
на данните от рейса (VDR) в съответствие
с техническите стандарти и стандартите за
работа, установени в глава V от Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море (SOLAS 74/78).“
2. Създава се § 4в:
„§ 4в. Пътническите кораби, независимо
от размерите им, и всички кораби с бруто
тонаж, равен или надвишаващ 300 бруто тона,
които не извършват международно плаване,
посещаващи българските морски пристанища,
трябва да имат монтирани на борда системи
за автоматична идентификация, които да се
поддържат в експлоатация в съответствие с
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Правило 19.2.4 от глава V на Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море (SOLAS 74/78), освен в случаите, в
които международни споразумения и правила не изискват защита на навигационната
информация.“
3. Параграф 5 се изменя така:
„§ 5. (1) Пътническите кораби, независимо от
размерите им, и всички кораби с бруто тонаж,
равен или надвишаващ 3000 бруто тона, построени на 1 юли 2002 г. или след тази дата, които
не извършват международно плаване, трябва
да са оборудвани с устройство за записване на
данните от рейса (VDR) в съответствие с техническите стандарти и стандартите за работа,
разработени съгласно глава V от Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море (SOLAS 74/78).
(2) Товарните кораби с бруто тонаж, равен
или надвишаващ 3000 бруто тона, построени
преди 1 юли 2002 г., които не извършват международно плаване, трябва да са оборудвани с
устройство за записване на данните от рейса
(VDR) или с опростено устройство за записване
на данните от рейса (S-VDR) в съответствие с
техническите стандарти и стандартите за работа,
разработени съгласно глава V от Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море (SOLAS 74/78).“
4. Създават се § 5а и § 5б:
„§ 5а. Товарни кораби, построени преди
1 юли 2002 г., за които е приложимо Правило
20 от глава V на Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
(SOLAS 74/78), посещаващи българските морски
пристанища, трябва да имат монтирано на борда
опростено устройство за регистрация на данни
за рейса, което да се поддържа в експлоатация
в съответствие с изискванията на това правило.
§ 5б. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да разреши освобождаване
от прилагането на изискването за оборудване
с VDR или със S-VDR в следните случаи:
1. п ът н и ческ и т е кораби, извърш ва щ и
единствено плаване в морски зони, различни
от тези, обхванати от клас А, както е посочено в член 4 от Директива 2009/45/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета, могат
да бъдат освободени от изискването за оборудване с VDR;
2. корабите, различни от ро-ро пътнически кораби, построени преди 1 юли 2002 г.,
могат да бъдат освободени от изискването
за оборудване с VDR, когато може да се
докаже, че взаимодействието между VDR и
наличното оборудване на кораба е неразумно
и непрактично;
3. товарните кораби, построени преди 1 юли
2002 г., които извършват или не извършват
международно плаване, могат да бъдат освободени от изискването за оборудване с S-VDR в
случая, когато тези кораби ще бъдат изведени
за постоянно от експлоатация в срок две години

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

след датата на въвеждане, посочена в глава V
от Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море (SOLAS 74/78).“
Допълнителна разпоредба
§ 4. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2011/15/ЕС на Комисията от
23 февруари 2011 г. за изменение на Директива
2002/59/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на система на Общността
за контрол на движението на корабите и за
информация (ОВ, L 49/33 от 2011 г.).
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3059
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от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм.,
бр. 24 от 2007 г.)“ се заменят с „т. 7 и 8 от § 1
на допълнителната разпоредба на Правилника
за прилагане на Закона за Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от
2009 г., бр. 5 от 2010 г.; попр., бр. 8 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 40 и 90 от 2010 г., бр. 7, 19, 48,
51, 58, 63 и 97 от 2011 г. и бр. 12 от 2012 г.)“.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2 думите „2008 г.“ се заменят с „2012 г.“.
2. В § 5 думите „чл. 32, т. 6 и 20“ се заменят
с „чл. 22“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3061

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 14 МАРТ 2012 Г.

за изменение на Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост, приет с
Постановление № 254 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от
2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52,
58 и 69 от 2010 г. и бр. 61, 80 и 105 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 99, ал. 3 думите „главният секретар“ се заменят с „постоянният секретар“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3060

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 15 МАРТ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 64 на
Министерския съвет от 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система
за управление на държавните органи (ДВ,
бр. 37 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Приложението към чл. 1 (секретно)
се изменя съгласно приложението (секретно).
§ 2. В чл. 2 думите „чл. 107, ал. 2 и 3 от
Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с
Постановление № 126 на Министерския съвет

РЕШЕНИЕ № 194
ОТ 14 МАРТ 2012 Г.

за предоставяне на статут на държавен културен институт с национално значение на Държавния музикален и балетен център – София
На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата във връзка с чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за придобиване и отнемане
на статут на държавен културен институт с
национално значение, приета с Постановление
№ 96 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.,
бр. 14 от 2006 г. и бр. 16 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя статут на държавен културен
институт с национално значение на Държавния
музикален и балетен център – София.
2. Министърът на културата в едномесечен
срок да утвърди правилник за устройството и
дейността на културния институт по т. 1.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3062

РЕШЕНИЕ № 208
ОТ 15 МАРТ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства от находище „Кариерата“, с. Полски извор, община Камено, област
Бургас
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Кариерата“, разположено в землището на с. Полски
извор, община Камено, област Бургас.
2. Определя концесионна площ с размер
152 599 кв. м, която съвпада с площта на
утвърдените запаси в находище „Кариерата“,
при граници с координати на точките от № 1
до № 9 включително по контура на запасите
в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му и представянето
на банкова гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя за концесионер „Минерал
процесинг“ – ООД, Бу ргас, притежаващо
Удостоверение за търговско откритие № 0441
от 18 юли 2011 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
в съответствие с мерките и препоръките по
Решение БС № 7-3 от 7 юни 2011 г. по оценка
на въздействието върху околната среда на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Бургас.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
правата върху горските и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащия закон.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
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6.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
6.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права,
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
6.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци, от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
7.1.4. да извършва всичк и необходими
дейности, свързани с добива, включително
допроучване в границите на находището,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
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7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъка от добива и
преработката на подземни богатства в съответствие с плана за управление на минните
отпадъци, съгласуван с Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; срокът за представяне е
8 месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след съгласуването му цялостният
работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след одобряване от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
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7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околната
среда, защитени със закон територии, обекти,
растителни и животински видове, културни
ценности;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за действително добитите и продадените количества
подземни богатства и среднопретеглената
им продажна цена по оперативни данни за
отчетния период – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от маркшайдерските измервания, кантарни разписки, фактури и др.,
и отчет за вложените инвестиции;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
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7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 33 222 лв. и
се предоставя до 7 дни от подписването на
концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е сума в размер 100 на сто от
стойността на концесионното плащане за
предходната година с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
текущата година.
8.2. Банковата гаранция по т. 8.1 е валидна
до 28 февруари на следващата година.
8.3. При усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 14-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.5. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
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9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионното плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащания се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение
за добив на подземни богатства по реда на
Закона за подземните богатства.
9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „в“ от методиката по т. 9.3 – пясъци,
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв. на тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от 3000 лв. (без
ДДС), определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 7500 тона на шестмесечие
добита суровина, и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 9.3.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, по бюджета на Община
Камено по ред, определен в концесионния
договор.
10. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
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съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Минерал процесинг“ – ООД, Бургас, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на находище „Кариерата“
по контура на утвърдените запаси и на концесионната площ
Координатна система 1970 г.
№ по
ред

Х(м)

У(м)

1.

4636750,2

9572665,3

2.

4636706,1

9572847,0

3.

4636676,2

9572970,1

4.

4636616,7

9573087,8

5.

4636282,6

9573190,7

6.

4636236,1

9573205,0

7.

4636311,4

9572998,4

8.

4636396,9

9572736,2

9.

4636442,6

9572731,4

3063

РЕШЕНИЕ № 209
ОТ 15 МАРТ 2012 Г.

за предоставяне на концесия по право за добив
на подземни богатства от находище „Дъбака“,
община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Дъбака“, разположено
в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, който се извършва
със средства, осигурени от концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
87 250 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Дъбака“ с размер
75 026 кв. м, индивидуализирана с координатите
на точки по контура на запасите и ресурсите от
№ 1 до № 10 в координатна система „1970 г.“,
в която е включена и площта на охранителна
зона за опазване на две недвижими културни
ценности – цистов гроб и долмен, с размер
12 734 кв. м, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 7 съгласно координатен
регистър в координатна система „1970 г.“, представляващи неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години,
който започва да тече от датата на влизане в
сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му и след предоставяне
на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер ЕТ
„Ник – Ник – Любка Николова – Никола Николов“, с. Плевун, община Ивайловград – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0305 от 11 юли 2007 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
6. Концесията се осъществява при следните
условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма на проектите
и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията по Решение № ХА-39ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от
оценка на въздействието върху околната среда
на Рeгионалната инспекция по околната среда
и водите – Хасково;
6.1.2. съгласуване на цялостния проект за
добив и първична преработка с Агенция „Пътна
инфраструктура“ и въз основа на разрешение,
издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.
6.2. В охранителната зона по т. 2.1 да не
се извършват добив, допроучване, складиране,
преработка, транспорт и продажба на подземни
богатства, в т.ч. прокарване на помощни пътища, разполагане на съоръжения, свързани с
добива, както и други дейности, нарушаващи
целостта на земния пласт.
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6.3. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от държавния горски фонд
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
6.4. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
6.5. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.5.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.5.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.5.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.5.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите и плановете по
т. 7.2.3;
6.5.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
6.6. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
6.8. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии от
концесионната площ, върху които е придобил
право на собственост или върху които има
учредено право на ползване или договор за
наем със собственика на земята, и след приключване на съответните процедури за промяна
на предназначението на поземлените имоти.
6.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали (гнайсошисти), в
границите на находището по т. 1 (без площта
на охранителната зона по т. 2.1);
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – скалнооблицовъчни материали (гнайсошисти);
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7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището (без площта на охранителната зона
по т. 2.1), складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. добивните дейности бъдат извършвани само в редуцираната площ на находището
(без площта на охранителната зона по т. 2.1)
при условията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а при
необходимост и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове,
определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
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7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества гнайсошисти и среднопретеглената им продажна цена
по оперативни данни за отчетния период – до
15 дни след изтичане на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата
година, както и за изменението на запасите и
ресурсите в находището, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг от археолог на регионалния
исторически музей на територията на добивните
работи, както и на територията на охранителната зона по т. 2.1;
7.2.9. при установена опасност от разрушаване на регистрираните недвижими културни
ценности в охранителната зона по т. 2.1 или на
новорегистрирани в границите на територията, в
която се извършват добивни дейности, незабавно
да се пристъпи към спасително археологическо
проучване съгласно изискванията на чл. 161 и
при условията на чл. 148, ал. 5 от Закона за
културното наследство;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект при
условия и по ред, определени в концесионния
договор.
7.3. Основни права на концедента:
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7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора и/
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 21 631 лв. и се
предоставя в деня на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на дължимото концесионно плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на фи-
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нансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
8.3. Дължат се неустойки и лихви при цялостно неизпълнение или при забавено или
неточно изпълнение на договорните задължения,
или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и
редът за тяхното установяване, както и видът
и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката
за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „в“ от методиката по т. 9.3 – гнайсошисти за добив на плочи, не може да бъде
по-ниско от 10 лв./куб. м и по чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „а“ – гнайсошисти за трошени фракции,
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока на
концесията не може да бъде по-нисък от 2035
лв., определен на базата на 561 куб. м гнайсошисти за добив на плочи с обемен рандеман
31 на сто, и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълни-
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телно споразумение към концесионния договор
при промяна на законодателството, уреждащо
реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера цялото концесионно плащане без
ДДС по бюджета на община Ивайловград по
ред, определен в концесионния договор.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с ЕТ „Ник – Ник – Любка
Николова – Никола Николов“, с. Плевун,
община Ивайловград, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на концесионната площ на находище „Дъбака“
Координатна система „1970 г.“
№

Х

Y

1.

4530491,0

9463450,0

2.

4530356,6

9463690,1

3.

4530162,3

9463689,6

4.

4530184,9

9463570,7

5.

4530227,1

9463378,6

6.

4530189,0

9463353,5

7.

4530224,8

9463248,9

8.

4530278,2

9463293,2

9.

4530306,3

9463302,1

3064
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 65
от 13 февруари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Режисьор на пулт“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 213130 „Режисьор на пулт“ от област
на образование „Изкуства“ и професионално
направление 213 „Аудио-визуални изкуства и
техники; производство на медийни продукти“
съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование и
обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 213130 „Режисьор на пулт“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на четвърта
степен на професионална квалификация за
специалността 2131301 „Телевизия“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 213130 „Телевизия“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Режисьор на пулт“ определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и
задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
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Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Режисьор
на пулт“
Професионално направление:
213

Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти

Наименование на професията:
213130

Режисьор на пулт

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

2131301 Телевизия

Четвърта

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Режисьор на пулт“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед РД-09748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от
9.12.2011 г.) входящото минимално образователно
равнище е завършено средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Режисьор на
пулт“ с придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация не се изисква
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предишна професионална квалификация или
професионален опит.
Ако за обучение по професията „Режисьор
на пулт“ с придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация кандидатстват
лица, завършили обучение за придобиване на
професионална квалификация по професии от
професионално направление „Аудио-визуални
изкуства и техники; производство на медийни
продукти“, „Музикални и сценични изкуства“,
„Изящни изкуства“, „Приложни изкуства и занаяти“ и др., част от обучението им се зачита
и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в държавните образователни
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Режисьорът на пулт като участник в телевизионното производство работи с режисьорския пулт,
чрез който по електронен път се осъществява
запис или директно излъчване на телевизионно
предаване. Владее всички манипулации на режисьорския пулт. Познава входовете и изходите
на пулта, чрез които се предават сигналите от
телевизионните камери, видеомагнетофоните,
видеокасетофоните, външните линии, характергенераторите за надписи, компютрите и др.
Познава и работи със специфичните изразни средства – остро превключване, преливане
на изображ ението, специални ефекти, цифрови
ефекти, промяна в големината на изображението, изменение положението на изображението, изменение на перспективата, разделяне на
изображението на отделни части, инверсия на
изображението и др. Умее да подбира правилно
и естетически цифровите и специалните ефекти.
Режисьорът на пулт познава работата на
техническите звена и при констатиране на дефект установява в коя техническа апаратна е
възникнал. Реагира изключително бързо при
проблеми, като не допуска прекъсване на предаването и намира веднага оптимален вариант
на телевизионната разкадровка.
Запознава се със сценария на всяко предаване,
независимо дали предаването е с предварителна,
или без предварителна подготовка. Отчита жанровите особености на предаването. Следва режисьорския замисъл по режисьорския сценарий.
Работи в тясно сътрудничество с режисьора
на предаването. Уточнява каква гледна точка
ще бъде интерпретирана и по какъв начин ще
бъдат представени целите на предаването.
Предварително координира действията си с
тези на операторите на предаването. При репортажните предавания уточнява с тях кадри
и ракурси. Отчита вероятността от технически
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проблеми с някоя от камерите и предвижда резервни варианти. При останалите телевизионни
предавания напомня предварително на оператора
предстоящия кадър и композицията, от която
го включва. Ръководи оператора, след като е
включен в ефир, ако се предвижда движение
на камерата.
Участва активно при разкадровката на предаването. Познава крупността на плановете – общ,
среден, американски, полублизък, близък, крупен,
детайл. По време на запис следи за точното
изпълнение на разкадровката, ръководейки
операторите, като им подава кратки и ясни
инструкции – подготвителна, предупредителна
за включване и коригираща.
Познава много добре постпродукцията – монтажния и озвучителния период, както и съответната апаратура. Умее да извършва монтаж на
заснетия филмов или телевизионен материал. Ако
не е пряко ангажиран в монтажната дейност, има
задължението впоследствие да изгледа и опише
частично заснетите епизоди преди записа или
ефира. Информира се от коя апаратна ще бъдат
подадени изходните материали, като контролира
подаването им.
При смесени предавания следи за спазване
на ефирното време. Подава на водещия предварително уточнен знак при изтичането му.
За успешно упражняване на професията режисьорът на пулт трябва да притежава технически
усет, силна концентрация на вниманието, наблюдателност и бързи реакции, да умее да работи
при продължително натоварване.
Работното му време е в зависимост от спецификата на работата му – може да бъде както
с нормална продължителност в съответствие
с Кодекса на труда, така и до късно вечер, в
празничните и почивните дни.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Режисьор
на пулт“ могат да се обучават за придобиване
на квалификация по други професии от област
на образованието „Изкуства“. Обучението по
общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, както и част от отрасловата задължителна
професионална подготовка и специфичната за
професията професионална подготовка се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Режисьор на пулт“, имат
възможности за повишаване на квалификацията
си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика, изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
№ РД-01-426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от
30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г. и
№ РД-01-952 от 29.12.2011 г.
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Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Режисьор
на пулт“ могат да работят в телевизионни продукции, на свободна практика, в национални и
местни ефирни и кабелни електронни медии на
длъжност от НКПД – 2011 3521-3027 Режисьор
на пулт, аудиовизия, както и други длъжности от
единична група 3521 „Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника“ по преценка
на работодателя.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява
и поддържа делови отношения;
· познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
· умее да работи в екип и да го ръководи,
като участва активно при разпределение на
задачите, съдейства на членовете на екипа при
изпълнението им и търси помощ от тях; носи
отговорност;
· осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
· съзнава необходимостта и се старае да
повишава квалификацията си с цел осигуряване
на бъдещи ангажименти;
· демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
· умее да намира информация в интернет с
помощта на компютър, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване
на документи;
· осъществява комуникация и ползва специализирана информация на чужд език;
· спазва професионалната етика и има етично
поведение.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
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всички професии от професионално направление
„Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· назовава и дава примери за различните
видове електронни медии, тяхната структура и
производство;
· дефинира и анализира процеса на производство на телевизионни и медийни продукти;
· познава различните видове техника, използвана във всички етапи от създаването на
телевизионното предаване;
· определя ролята на всеки от участващите
в телевизионното производство – продуценти,
режисьори, актьори, оператори, монтажисти,
осветители, художници, тоноператори, музикални
оформители, композитори и др.;
· назовава форматите и носителите на визуална информация;
· назовава характеристиките и разпознава
основни епохи и стилове в изкуството;
· спазва етапите в изграждането на художествена творба;
· познава историята на киноизкуството и
телевизията, телевизионните видове и жанрове,
теорията на киното, видовете кино;
· познава популярни филмови и телевизионни
творби и може да ги анализира с характерната
терминология и изразни средства.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Режисьор на пулт“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· организира и реализира по електронен способ
запис или директно излъчване на телевизионно
предаване, телевизионен театър, телевизионен
филм;
· използва в работата си специфична професионална техника и терминология;
· прилага специфичните изразни средства на
телевизията и режисурата на пулт;
· създава условия и организира безопасна
работа с оборудването в студиото и ефективното
му използване;
· използва професионалните програмни
продукти.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Режисьор на пулт“

1. Спазва правилата за без 1.1. Прилага правилата за безопасност на работа в телевизионното студио
опасна работа
1.2. Взема адекватно решение при възникване на инцидент по време
на снимки
1.3. Съблюдава безопасното използване на телевизионната и осветителната техника
1.4. Предвижда и предотвратява опасни ситуации при осъществяване на
работния процес в телевизионното студио
1.5. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.6. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ
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Компетенции

ВЕСТНИК
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

2. Организира и координира 2.1. Осъществява творческа комуникация в работния екип
работата на група или екип 2.2. Познава принципите на професионалната етика и ги прилага в
поведението си
2.3. Координира работата на група от хора, като познава силните и
слабите страни на всеки член от екипа
2.4. Умее да работи с хора от различни творчески професии – сценаристи, художници, композитори, звукооператори, монтажисти и др.
3. Използва информационни и 3.1. Използва съвременни информационни технологии за професиокомуникационни технологии нално развитие
3.2. Работи със специфични за режисьорската професия компютърни
програми
3.3. Използва по време на работа съвременни комуникационни технологии за общуване с екипите
4. Спазва изиск вани я та на
т ру дово т о за конодат елс т во
и отстоява правата си като
участник в трудовия процес

4.1. Описва видовете медии (частни, държавни и общински) и техния
статут
4.2. Характеризира документите, свързани с трудовото законодателство – трудов договор, допълнително споразумение и др.
4.3. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното
време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и
задължения на лицата, практикуващи творчески професии
4.4. Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане
на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и
др., вкл. и с помощта на компютър
4.5. Познава изискванията за заемане на различни длъжности в телевизията
4.6. Осъществява творческа комуникация в работния екип

Специфични за специалност 2131301 „Телевизия“
5. Осъществява предварителна 5.1. Характеризира сценария на предаването
подготовка за реализиране на 5.2. Работи в екип с режисьора и главния оператор
телевизионно предаване
5.3. Участва активно при разкадровката на предаването
5.4. Уточнява мястото на заснемане и начина на излъчване – на живо
или на запис
5.5. Информира се за начина на записване – като репортаж, на части,
ще съдържа ли предварително записани видеоматериали и откъде ще
бъдат подадени те
5.6. Уточнява с режисьора как и какво от предаването ще се монтира
5.7. Координира действията си с тези на операторите на предаването
5.8. При репортажните предавания уточнява с операторите кадри и
ракурси и какво ще показва всеки оператор от действието
5.9. Умее конкретно и точно да възлага на операторите основните
задачи – кадри, ракурси и др.
5.10. Предвижда резервни варианти в случай на повреда в камера или
каширане на кадъра
5.11. Монтира предварително заснети видеоматериали – репортажи,
интервюта, анкети и др.
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Компетенции
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

6. Участва в реализацията на 6.1. Управлява режисьорския пулт
директно излъчване на телеви- 6.2. Ръководи работата на операторите, като ги информира за предстозионно предаване
ящия кадър, композицията, от която ги включва
6.3. Ръководи операторите, след като са включени в ефир, ако се предвижда движение на камерата
6.4. Следи за изпълнението на уточнената предварително разкадровка – план, ракурс, вид на движение на камерата (панорама, фарт, кран,
варно), композиция на кадрите
6.5. Осъществява тясна връзка с инженерите и техниците от техническата апаратна
6.6. Следи за спазване на ефирното време
6.7. Издава кратки и ясни команди – подготвителна, предупредителна,
коригираща
6.8. Подава на водещия предварително уточнен сигнал за изтичане на
ефирното време
6.9. Реагира светкавично при аварийна ситуация. Изключва дефектиралата камера
6.10. Контролира контраста на буквите и фона
6.11. Спазва естетическия баланс в композицията на графическото
оформяне
6.12. Осъществява директен монтаж на репортажни, спортни, културни,
политически и други предавания по време на реализацията им на живо
6.13. Включва по време на живото предаване предварително монтирани
кадри, видеорепортажи и интервюта
7. Осъществява запис на телеви- 7.1. Осъществява всички компетенции, необходими за излъчване на
зионно предаване с последващ директно предаване
монтаж
7.2. Описва след заснемането телевизионния материал в монтажен опис
7.3. Заедно с режисьора подбира най-добрите дубли и създава монтажен
план, по който се монтира предаването
7.4. Монтира под ръководството на режисьора заснетия телевизионен
материал
7.5. Участва в озвучаването на монтирания материал заедно с режисьора
и музикалния оформител
8. Извършва обработка на из- 8.1.
ображението
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Умее да извършва изменение на размерите на изображението
Извършва изменение на положението на изображението
Извършва изменение на перспективата на изображението
Извършва разделяне на изображението на отделни части
Извършва инверсия на изображението

9. Работи със специализирана 9.1. Работи с режисьорския пулт, като владее всички манипулации
техника
9.2. Работи с цифрови апаратури. Създава цифрови ефекти
9.3. Използва режисьорския пулт за специални ефекти – преливане на
телевизионно изображение, остро превключване, плавно превключване,
геометрични фигури
9.4. Реагира адекватно в случай на авария. Изключва дефектирал източник
9.5. Работи с професионални програмни продукти
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с работно място за обучаващия (работна маса и стол),
работно място за всеки обучаван (работна маса
и стол), учебна бяла дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), плазмен телевизор,
екран за прожектиране, DVD, видеотехника,
компютър, мултимедия, филми и други записи
за илюстриране на учебното съдържание и други
технически средства за обучение.
5.2. Учебно телевизионно студио
Учебното студио трябва да разполага с три
телевизионни камери, студийно осветление и студийна звукова техника – три стационарни и шест

подвижни микрофона, подвижни сценографски
платформи, блубокс, видеопроектор, комуникационна уредба между апаратната и студиото.
5.3. Апаратна към телевизионното студио
Апаратната трябва да бъде оборудвана с
режисьорски телевизионен пулт, звуков пулт,
дванадесет монитора, по три броя видео- и звуковъзпроизвеждаща техника, два стационарни
микрофона, стенд за телевизионната техника,
компютър за надписи и ефекти, маси и столове
за обслужващия персонал.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по
професията „Режисьор на пулт“ – четвърта степен
на професионална квалификация, имат лица с об-
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разователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ от професионални направления
„Теория на изкуствата“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Изобразително
изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“ и
др. от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.),
със специалност, съответстваща на предмета/
модула/дисциплината, която преподават, и квалификация или професионален опит в сферата
на визуалните изкуства.
2465

НАРЕДБА № 66
от 13 февруари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Репортер и водещ“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 213140
„Репортер и водещ“ от област на образование
„Изкуства“ и професионално направление 213
„Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 213140 „Репортер и водещ“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на четвърта
степен на професионална квалификация за
специалностите 2131401 „На радиопредаване“
и 2131402 „На телевизионно предаване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 213140 „Репортер и водещ“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Репортер и водещ“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
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(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Репортер
и водещ“
Професионално направление:
213

Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти

Наименование на професията:
213140

Репортер и водещ

Специалности:

2131401
2131402

Степен на професионална квалификация:

На радиопредаване Четвърта

На телевизионно Четвърта
предаване
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Репортер и водещ“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от
12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04
от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
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и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото
минимално образователно равнище е завършено
средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Репортер и водещ“
с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква обучаваните
да притежават предишна професионална квалификация или професионален опит. Ако за обучение
по професията „Репортер и водещ“ с придобиване
на четвърта степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение за
придобиване на професионална квалификация по
професии от професионално направление „Аудиовизуални изкуства и техники; производство на
медийни продукти“, „Музикални и сценични изкус
тва“ и др., част от обучението им се зачита и се
организира надграждащо обучение. Съдържанието
на това обучение се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, описани
в държавните образователни изисквания (ДОИ)
за придобиване на квалификация по съответните
професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Репортерът отразява различни събития както
в страната, така и в чужбина. Водещият води
телевизионно или радиопредаване, като подготвя
предаването за ефир; събира информация, теми и
коментари; прави предложения за гости на предаването; проучва предварителни записи от събития,
репортажи, интервюта и анкети. Репортерите и
водещите трябва да бъдат отлично информирани
относно събитията в политическия, социалноикономическия и културния живот.
Водещият структурира предаването, като комбинира темите и ръководи музикалното му
оформление. Включва подходящи рубрики според
спецификата на предаването. Водещият може да
води новинарски, публицистични, разследващи,
развлекателни, детски и други телевизионни и
радиопредавания. Репортерът, както и водещият,
трябва да умее да комуникира с хора от различни
сфери на обществено-политическия, културния и
спортния живот, като ги изслушва внимателно, задава подходящи въпроси, води и насочва разговора.
Проявява обективност, когато прави коментар.
Репортерът и водещият работят с репортерски
касетофон, диктофон, магнетофон, микрофон, еквалайзер, звуков пулт, телевизионна и кинокамера,
компютър и др.
Водещият трябва да умее да употребява специфични техники, за да предразположи събеседниците си – слушане и говорене, активно общуване,
визуален контакт, насърчаване на събеседника.
Да използва специфични изразни средства при
говорене, за да подсили ефекта от казаното – акцентиране чрез интонационен акцент, аритмичен
акцент, насичане на срички, изразителна тишина.
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За успешното упражняване на професията
репортерът и водещият трябва да бъдат мобилизирани, интелигентни и обективни, да имат усет
за време и многопластово внимание. Репортерът
и водещият трябва да имат добър тембър, дикция и артикулация и да са без говорни дефекти.
Личното обаяние и демонстрацията на уважение
към зрителите и слушателите имат голямо значение за представянето им. Те трябва да спазват
журналистическата етика.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Репортер
и водещ“ могат да се обучават за придобиване
на квалификация по други професии от област
на образованието „Изкуства“, като обучението
по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални
направления, както и част от отрасловата
задължителна професионална подготовка и
специфичната за професията професионална
подготовка се зачита.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Репортер и водещ“, имат
възможности за повишаване на квалификацията си
в курсове и семинари, организирани от обучаващи
институции, браншови организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
№ РД-01-533 от 30.06.2011 г. и № РД-01-952 от
29.12.2011 г.
Придобилите четвърта степен на професионална
квалификация по професията „Репортер и водещ“
могат да работят в телевизионни продукции, на
свободна практика, в национални и местни ефирни
и кабелни електронни медии на следните длъжности
от НКПД – 2011: 2656-6001 Говорител новини,
2656-6002 Говорител радио, 2656-6003 Говорител
телевизия, 2642-4007 Стажант-репортер, както и
други подобни, допълнени при актуализиране на
НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да формулира проблеми, задава въпроси,
прави отчет за извършената работа, установява и
поддържа делови отношения;
· познава стопанското устройство на страната,
разбира съществуващите икономически отношения,
процеси и явления и прави изводи за факторите,
които ги пораждат;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
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· умее да работи в екип и да го ръководи, като
участва активно при разпределение на задачите,
съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;
· осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
· съзнава необходимостта и се старае да повишава квалификацията си с цел осигуряване на
бъдещи ангажименти;
· демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
· умее да намира информация в интернет с
помощта на компютър, работи със специализирани
програмни продукти и продукти за създаване на
документи;
· осъществява комуникация и ползва специализирана информация на чужд език;
· спазва професионалната етика и има етично
поведение.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професии от професионално направление
„Аудио-визуални изкуства и техники; производство
на медийни продукти“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава различните видове електронни медии,
тяхната структура и производство;
· познава процеса на производство на телевизионни и радиопредавания;
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· познава различните видове техника, изпол
звана във всички етапи от създаването на телевизионното и радиопредаването;
· познава форматите и носителите на визуалната и звуковата информация;
· познава характеристиките и разпознава основни епохи и стилове в изкуството;
· спазва етапите и принципите в осъществяването на радио- или телевизионно предаване;
· познава историята на телевизията и радиото;
· познава популярни телевизионни и радиотворби от българските и световните медии и умее да
ги анализира с характерната за това терминология
и изразни средства.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Репортер и водещ“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· отразява събития от обществено-политичес
кия живот;
· участва в реализацията на радио- и телевизионно предаване;
· познава и използва в работата си специфична
професионална терминология;
· създава условия и организира безопасна
работа с репортерската техника;
· работи с компютърна и офис техника;
· използва текстообработващи програми.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Репортер и водещ“

1. Спазва правилата за без- 1.1. Прилага правилата за безопасност в телевизията и радиото и реагира
опасна работа
адекватно при необходимост
1.2. Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на снимки
1.3. Съблюдава безопасното използване на стационарната и подвижната
телевизионна и радиотехника
1.4. Познава видовете кинематографична техника и оборудване и спазва
правилата при работа с тях
1.5. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.6. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ
2. Умее да работи в екип

2.1. Осъществява творческа комуникация с радио- и телевизионните екипи,
с които реализира предаването
2.2. Познава принципите на професионалната етика и ги прилага в поведението си
2.3. Координира работата на творческите екипи, с които работи
2.4. Познава силните и слабите страни на всеки член от екипите и се
съобразява с тях

3. Спазва изискванията на
трудовото законодателство
и отстоява правата си като
участник в трудовия процес

3.1. Описва видовете медии (частни, държавни и общински), техния статут
и организация
3.2. Характеризира документите, свързани с трудовото законодателство –
трудов договор и допълнително споразумение
3.3. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време,
почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения
на лицата, практикуващи творчески професии
3.4. Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане на
работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.
3.5. Познава изискванията за заемане на различни длъжности в телевизията или радиото
3.6. Осъществява организационна и творческа комуникация в работния екип
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

4. Използва информационна 4.1. Използва в работата си съвременна информационна техника и техи комуникационна техника нологии
и технологии
4.2. Работи със специфични за професията му компютърни програми
4.3. Работи с текстообработващи програми
4.4. Комуникира по време на предаване с останалите членове на екипа
с помощта на съвременна комуникационна техника и технологии
5. Подготвя радио- или те- 5.1. Подбира теми за предаването и гости
левизионно предаване за 5.2. Съобразява формата на предаването с подбора на теми, гости, инизлъчване в ефир
формация – новинарско, разследващо, развлекателно, образователно и др.
5.3. Извършва предварителни записи на събития, прави репортажи и
интервюта
5.4. Описва критериите за подбор на информационните източници –
доказана използваемост, етичност, продуктивност, надеждност, авторитетност, експресивност
5.5. Познава критериите за новинарска стойност на събитията – синхрон
с работата на медията, праг, яснота, конкретност, значимост, хармонизиран първообраз, формат, неочакваност, продължителен интерес, и ги
използва в подготовката си за предаването
6. Изпълнява задълженията
си на водещ на радио- или
телевизионно предаване в
ефир

6.1. Умее да отразява събития от обществено-политическия живот
6.2. Води разговори по различни теми
6.3. Участва в дискусии и задава въпроси
6.4. Умее да изслушва събеседниците си и да насочва разговора по
конкретна тема
6.5. Умее да извършва коментар
6.6. Безпристрастно анализира събития, факти и изказвания
6.7. Избягва личното отношение
6.8. Демонстрира познания в областта на обществено-политическия живот
6.9. Прилага професионално-етични стандарти
6.10. Умее правилно да разпределя ефирното време
6.11. Структурира правилно тематично и музикално съдържание
6.12. Познава форматния часовник
6.13. Съобразява се с последователността и времетраенето на всеки
елемент в предаването – песен, сигнал, включване на водещия, новини,
реклами и др.
6.14. Води предавания с различни формати – новинарски, развлекателни,
публицистични и др.

7. Изпълнява задълженията 7.1. Присъства навреме на събитието
на репортер
7.2. Умее да излага същността на събитието безпристрастно пред слушателите
7.3. Познава и използва разликата между информация и мнение, новина
и коментар при изпълнение на задълженията си
7.4. Съумява да предаде атмосферата на събитието
7.5. Провежда интервю или анкета и познава видовете интервюта и анкети
7.6. Умее да задава кратки, точни и ясни въпроси на интервюираните
и анкетираните
7.7. Умее да работи с репортерска техника
7.8. Умее да работи и ръководи репортерски екип
7.9. Участва с монтажистите и тонрежисьорите във визуалния и звуковия
монтаж на репортажите
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Резултати от ученето

Компетенции

Обучаваният трябва да:
Специфични за специалност 2131401 „На радиопредаване“

8. Реализира радиопреда- 8.1. Описва типовете радиостанции и форматите радиопредавания
ване
8.2. Характеризира аудиторията на различните видове предавания
8.3. Подбира съдържанието и стила на информацията, така че да заинтригува слушателя
8.4. Съобразява воденето на предаването с аудиторията
8.5. Стреми се да е винаги актуален, информиран, интересен и полезен
на радиослушателите
8.6. Умее да води разговор с гости на радиопредаването и радиослушатели
8.7. Избягва употребата на чуждици и жаргонни изрази
8.8. Задава точни и ясни въпроси
8.9. Умее да изслушва гостите и директно включените в ефир радиослушатели
8.10. Умее да реагира бързо и адекватно на подадените теми и острите
изказвания на директно включените в ефир радиослушатели
8.11. По време на предаването извършва кросреференции – съобщава
следващата тема, музика или следващото предаване
8.12. Старае се да проявява обективност
9. Работи с радиотехника

9.1. Работи със смесителен пулт – индикатори, фейдери, потенциометри,
еквалайзери и др.
9.2. Познава особеностите на звука и се съобразява в радиопредаването
си с тях
9.3. Следи за теч на слушалките (паразитни шумове)
9.4. Контролира силата на музикалния фон
9.5. Умее правилно да използва интродукциите за кратки съобщения

Специфични за специалност 2131402 „На телевизионно предаване“
10. Извършва подготовка 10.1. Събира нужната информация за предаването, като използва разза телевизионно предаване лични източници на информация
10.2. Подбира съдържанието и стила на информацията според формата
на предаването
10.3. Разпознава и подбира нужните факти с новинарска стойност
10.4. Пише ясни, балансирани и съдържателни новинарски и други текстове
10.5. Подготвя уводна част, която съдържа основното послание
10.6. Подготвя изложението на темите в предаването с логическа последователност
10.7. Подготвя се визуално и технически за предстоящото предаване
10.8. Уточнява с телевизионните екипи параметрите и синхрона на бъдещото предаване
11. Реализира телевизионно 11.1. Представя информацията по време на телевизионното предаване
предаване
ясно, точно и изразително
11.2. Има правилно сценично поведение пред телевизионната камера
11.3. Съобразява се с форматния часовник на предаването
11.4. Умее да изслушва събеседниците си и да задава въпроси
11.5. Активно общува с гостите – чрез визуален контакт, насърчаване
на събеседника с говор и жестове
11.6. Общува коректно и информирано с включените директно в предаването телевизионни зрители
11.7. Реагира бързо и адекватно в критични ситуации
11.8. Стреми се да бъде информиран, актуален и интересен
11.9. Умее да работи с дисплей, на който се изписва информацията за
четене (аутокю)
11.10. Умее да комуникира с телевизионния си партньор (ко-водещ)
11.11. Умее да работи правилно със стационарни и радиомикрофони
11.12. По време на предаване комуникира чрез телекомуникационна
уредба с режисьора на предаването
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с работно място за обучаващия (работна маса и стол),
работно място за всеки обучаван (работна маса
и стол), учебна бяла дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), плазмен телевизор,
екран за прожектиране, DVD, видеотехника,
компютър, мултимедия, филми и други записи
за илюстриране на учебното съдържание и други
технически средства за обучение.
5.2. Учебно телевизионно студио
Учебното студио трябва да разполага с три
телевизионни камери, студийно осветление и
студийна звукова техника – три стационарни и
шест подвижни микрофона, подвижни сценографски платформи, блубокс, видеопроектор,
комуникационна уредба между апаратната и
студиото.
5.3. Апаратна към телевизионното студио
А паратната трябва да бъде оборудвана с
режисьорски телевизионен пулт, звуков пулт,
дванадесет монитора, по три броя видео- и звуковъзпроизвеждаща техника, два стационарни
микрофона, стенд за телевизионната техника,
компютър за надписи и ефекти, маси и столове
за обслужващия персонал.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по
професи ята „Репортер и водещ“ – четвърта
степен на професионална квалификация, имат
лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“ от професионални
направления „Филология“, „Теория на изкуствата“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Театрално и филмово изкуство“
и др. от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.),
със специалност, съответстваща на предмета/
модула/дисциплината, която преподават, и квалификация или професионален опит в сферата
на аудиовизуалните изкуства.
2517

НАРЕДБА № 67
от 13 февруари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Дърворезбар“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изиск ване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по професията 215040 „Дърворезбар“ от област на
образование „Изкуства“ и професионално
направление 215 „Приложни изкуства и занаяти“ съгласно Списъка на професиите за

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 215040 „Дърворезбар“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалността 2150401 „Дърворезбарство“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 215040 „Дърворезбар“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професи ята „Дърворезбар“ определ я общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Дърворезбар“
Професионално направление:
215

Приложни изкуства и занаяти

Наименование на професията:
215040

Дърворезбар

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

2150401 Дърворезбарство Втора
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Дърворезбар“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение
(утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от
12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04
от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г.,
Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед
№ РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално
образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование
или завършен клас от средното образование, при
срок на обучението до 4 години (рамкова програма
Б) или завършено основно образование при срок
на обучението 4 години (рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен клас
от средното образование или завършено средно
образование, при срок на обучението 1 година
(рамкова програма Б) или завършено основно
образование, при срок на обучението 4 години
(рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Дърворезбар“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Дърворезбарят изработва (машинно или ръчно) и декорира дървени изделия или части от
тях. Ремонтира и реставрира дървени изделия и
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артикули с декорация. Дърворезбарят подготвя
дървения материал за работа и го съхранява при
подходящи условия.
Дърворезбарят използва в ежедневната си работа
електрически, механични и ръчни инструменти.
Дърворезбарят трябва да бъде сръчен, търпелив,
упорит и издръжлив при извършване на еднообразна, рутинна дейност. Необходима е физическа
сила за пренасяне и повдигане на тежки предмети,
за извършване на натиск с пръстите и дланите
на ръцете и готовност за работа в неудобна поза
(приведен над тезгяха) продължително време.
Обикновено дърворезбарят работи под ръководството на технолог, от когото получава задачи,
отчита се и се консултира при изработване на
сложно изделие или при възникване на проблем.
Дърворезбарят трябва да може да разчита работни
проекти, чертежи, схеми и скици.
Ако работи самостоятелно, дърворезбарят
комуникира с клиента и отговаря за спазване на
изискванията му.
Дърворезбарят работи както в работилници,
ателиета, цехове и складове, специализирани за
сушене и съхраняване на дърво, разкрояване и
декориране на детайли от дърво, сглобяване и
повърхностна обработка на дървени изделия, така
и на открито при използване на вредни за здравето химически вещества. Условията на работа
се характеризират с високо ниво на шум, запрашеност и повишен риск, свързан с използването
на машини с движещи се части. Дърворезбарят
използва дразнещи химически вещества (лепила,
лакове, бои, байцове).
Работното време на дърворезбаря е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса
на труда, но понякога се налага да работи и в
почивните дни.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професия „Дърворезбар“ може
да продължи обучението си по професия „Художник – приложни изкуства“, специалност „Художествена дърворезба“ с придобиване на трета степен
на професионална квалификация.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
№ РД-01-533 от 30.06.2011 г. и № РД-01-952 от
29.12.2011 г.
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професията „Дърворезбар“ може
да постъпи на работа на следните длъжности от
НКПД – 2011: 7521-1007 Работник, изсушаване
на дърво, 7521-1008 Работник, обработка на дърво, 7522-1007 Производител, изделия от дърво,
7522-2015 Майстор-гравьор дърво (дърворезбар),
7522-1002 Дърводелец, мебелист, 7522-1018 Работник, повърхностна обработка на дърво, 7522-1020
Работник, производство на декоративни елементи
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от дърво, както и други длъжности от единична
група 7522 „Дърводелци, мебелисти и сродни на
тях“ по преценка на работодателя.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· опазва околната среда;
· избира и използва правилно лични предпазни
средства;
· разпознава опасни ситуации, възникващи в
процеса на работа, и назовава и спазва предписания за своевременна реакция;
· познава съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с производството на резбовани дървени изделия;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса на
труда и разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· работи успешно в екип, участва активно при
изпълнение на задачите, съдейства и проявява
лоялност към работодателите и колегите;
· разбира своята роля в дейността на предприятието и съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си;
· умее да създава документ, съдържащ текст,
с помощта на компютър; намира информация в
интернет и ползва електронна поща;
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· разбира текстове на чужд език, свързани с
изработването на дървени изделия.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професии от професионално направление
„Приложни изкуства и занаяти“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи
дейностите в занаятчийското производство;
· съзнава необходимостта и познава начините
за повишаване на квалификацията си.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Дърворезбар“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· разпознава, избира и употребява дървен материал според неговите качества, технологични и
физико-механични свойства;
· познава основните процеси в дървообработването;
· познава устройството и принципите на действие на машините и на механичните и ръчните
инструменти, с които работи;
· разчита и изпълнява работни проекти, схеми,
скици и чертежи;
· изработва дървени изделия с различно предназначение;
· декорира и изпълнява повърхностна довършителна обработка на изделията;
· ремонтира и реставрира дървени изделия и
артикули.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1. Спазва правилата за здраво- 1.1. Избира и използва целесъобразно лични предпазни средства и
словни и безопасни условия на специална работна екипировка (противопрашни маски и очила)
труд и опазване на околната среда 1.2. Съобразява се с правилата за безопасна работа с машини и инструменти
1.3. Поддържа хигиена на работното си място
1.4. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.5. Адекватно реагира в опасни ситуации, възникнали в процеса на
работа
1.6. Оказва долекарска помощ при възникнал инцидент
1.7. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита
(кофпомпа, пожарогасител и др.)
2. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия
процес и разбира своята роля в
дейността на предприятието

2.1. Изпълнява компетентно задачите, поставени от работодателя
2.2. Проявява самоконтрол и самопроверка при изпълнение на задачите, съдейства и демонстрира лоялност към работодателя и колегите
2.3. Възстановява, разширява и обобщава наученото, като се стреми
да го използва и усъвършенства в трудовия процес
2.4. Разбира своята роля в дейността на предприятието и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си

3. Спазва изискванията на трудовото законодателство и отстоява
правата си като участник в трудовия процес

3.1. Посочва видовете предприятия, свързани с производството на
изделия от дърво
3.2. Познава документите, свързани с трудовото законодателство –
трудов договор, допълнително споразумение и др.
3.3. Посочва изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното
време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и
задължения на работещите в предприятието
3.4. Умее да съставя документи, свързани с постъпване и напускане
на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

4. Подбира подходящ дървен 4.1. Изброява правилата за съхранение на дървесината
материал за изработване на раз- 4.2. Сравнява характеристиките на различни видове дървесина
лични видове изделия
4.3. Подбира подходящ дървен материал според изделието, което трябва
да изработи
4.4. Осигурява подходящи условия за съхранение на дървения материал
и дървените изделия в ателието (склада, работилницата)
5. Изработва, ремонтира и рес- 5.1. Изрежда етапите в технологичния процес при изработването на
таврира части от дървени изделия различни изделия и артикули от дърво
и артикули от дърво
5.2. Разчита проекти, схеми, скици и чертежи на изделия и артикули
от дърво
5.3. Разпознава и описва различни машини и инструменти за дървообработване:
· ръчни (трион, чук, длето, пила, четка, вана, длета/прави, наклонени,
козеножка, холкери с различни номера, жилкови, барокови и др.)
· механични (преса, менгеме, стяга и др.)
· електрически (банциг, фреза, оберфреза, струг, сушилня, шлайфмашина, гилотинна ножица, щрайхмус, шипорезна машина, циркуляр,
кантослепваща машина и др.)
5.4. Описва принципа на работа с машини и инструменти за обработка
на дърво
5.5. Разчертава, разкроява и сглобява изделия и артикули от дърво
5.6. Изработва части на дървени изделия, като проявява увереност и
сръчност при работа с инструменти, машини и съоръжения
5.7. Почиства, поддържа и съхранява машини, инструменти и съоръжения в съответствие с изискванията и инструкциите
6. Изработва различни видове 6.1. Описва особеностите (характеристиките) и разпознава различни
дърворезба
видове дърворезба (овчарска, плоска, релефна, орелефна, геометрична,
контурна резба)
6.2. Разпознава стиловете в българската дърворезба и произведенията
на известни български майстори дърворезбари
6.3. Възпроизвежда различните видове резба с помощта на ръчни инструменти, като наблюдава съответните модели
6.4. Изработва дърворезба по скица, чертеж, снимка
6.5. Използва различни информационни източници (вкл. и интернет)
както на български, така и на чужд език
7. Извършва финална обработка 7.1. Описва видовете и последователността, в която се извършва фина дървените изделия
налното обработване на изделията
7.2. Познава различни видове материали (байцове, бои, лакове и др.)
и начина на употребата им
7.3. Нанася байцове, бои, лакове, като спазва технологичните изисквания
7.4. Извършва повърхностна обработка на изделието (артикула) – пилене, шлайфане, позлатяване, патиниране, избелване, матиране, фурнироване, лакиране
8. Ремонтира и реставрира изде- 8.1. Разпознава дефектите по дървените изделия
лия и артикули от дърво
8.2. Съгласува с клиента (или прекия си ръководител) възможностите
и средствата, необходими за реставрация или ремонт
8.3. Подбира подходящи материали и техники за възстановяване след
консултация със специалист реставратор
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория. Кабинетът трябва да разполага с работно
място за преподавателя и за всеки обучаван и с
дидактически средства и материали, необходими
за провеждане на процеса на обучение: компютър
с мултимедия, учебни видеофилми, инструменти за
измерване, ръчни и електрически инструменти за
демонстрация, макети и модели, реални образци,
онагледяващи табла и др.
5.2. Учебна работилница (ателие)

В учебна работилница се провежда обучението по практика. В учебната работилница всеки
обучаван трябва да има обособено работно място
(тезгях) със задължителни предпазни средства
(противопрашни маски, очила, специално облекло),
преса (менгеме, стяга), комплект длета за ръчна
работа и с други ръчни инструменти (трион, чук,
пила, четка, вана). Учебната работилница трябва
да разполага с банциг, фреза, оберфреза, струг,
сушилня, шлайфмашина, гилотинна ножица, щрайх
мус, шипорезна машина, циркуляр, кантослепва-
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ща машина, шкафове за съхранение на дървен
материал, както и необходимите за обучението
консумативи, материали и готови изделия.
Обучението по практика може да се провежда
и в предприятия или учебно-производствени бази
към предприятия.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория на професията
имат лица с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „бакалавър“ със специалности от професионални направления „Теория
на изкуствата“ и „Изобразително изкуство“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с
ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.;
посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.).
Право да преподават по практика на професията имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ със
специалности от професионално направление
„Теория на изкуствата“ и „Изобразително изкуство“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
които имат квалификация по дървообработване
или дърворезба или притежават майсторско свидетелство за художествена обработка на дърво.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на знанията им в областта на:
– техника, технология, технологичен контрол
и опазване на околната среда, отнасящи се до
спецификата на професията и специалността;
– формиране на ключови компетентности
и личностни качества, необходими за успешно
упражняване на професията;
– професионално консултиране, ориентиране
и насочване на обучаваните – младежи и възрастни, относно възможностите за продължаващо
професионално обучение и кариерно развитие в
избраната професионална област.
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НАРЕДБА № 68
от 13 февруари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Оператор информационно осигуряване“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
482020 „Оператор информационно осигуряване“ от област на образование „Информатика“
и професионално направление 482 „Приложна
информатика“ съгласно Списъка на професии
те за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 482020 „Оператор информа-
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ционно осигуряване“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 4820201
„Икономическо информационно осигуряване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 482020 „Оператор информационно
осигуряване“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Оператор информационно осигуряване“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
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Приложение
към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Оператор
информационно осигуряване“
Професионално направление:
482

Приложна информатика

Наименование на професията:
482020

Оператор информационно осигуряване

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

4820201 Икономическо ин- Втора
формационно осигуряване
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили
16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор
информационно осигуряване“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 ЗПОО, утвърден от министъра на
образованието, младежта и науката със Заповед
№ РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 01.12.2010 г., заповеди № РД-09-748
от 13.06.2011 г. и № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.,
входящото минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование
или завършен клас от средното образование при
срок на обучението до 4 години (рамкова програма
Б) или завършено основно образование при срок
на обучението 4 години (рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас на средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1
година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението 4
години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
При обучение по професията „Оператор информационно осигуряване“ на лица, придобили
професионална квалификация или преминали
професионално обучение от направления 481 „Компютърни науки“ или 482 „Приложна информатика“,
общите за професиите професионални компетенции
се зачитат и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя
след сравнение на компетенциите и резултатите
от ученето, описани в държавните образователни
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
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2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с обработка на данни.
Типичните дейности на оператора включват: директно въвеждане/извеждане на данни; организация
на данни – трансформиране от един формат в друг,
промяна на структурата и подредбата; изготвяне
на справки, извлечения, диаграми и др., при което могат да бъдат включени и изчисления по
предварително зададени правила.
В зависимост от областта и мащабите на фирмата, в която работи операторът, източниците на
данни и крайният им формат могат да бъдат специализирани продукти за управление на бизнеса,
електронни таблици, бази данни или документи
в електронен вид или на хартиен носител. Видът
(цифрови, тестови) и характерът на данните (финансови, статистически, показания на апаратура)
могат да варират в широки граници.
Операторът въвежда данни, извършва корек
ции на въведени данни, като използва програми
за електронни таблици, заявки към бази данни
или в екранните форми на специализирани софтуерни продукти. Обработката може да изисква
предварителна организация на данните, която се
състои в трансформиране на данни от различни
източници – текстови файлове, генерирани от
програми и системи, документи или таблици на
хартиен носител или в електронен формат, както
и от електронна поща, във формат и структура,
подходящи за въвеждане (импортиране) в друга
програма. Работата с документи от хартиен носител може да изисква и умения за използване на
специализиран софтуер за сканиране и разпознаване на текст.
Операциите с данни изискват от оператора
отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност, както и добри умения за
комуникация, тъй като потребителите на данните, които той обработва, наред със справките и
извлеченията, които изготвя, ги използват и при
вземане на решения, свързани с дейността и управлението на фирмата.
Операторът трябва да има знания в областта
на предприемачеството и малкия бизнес, да умее
да убеждава и представя аргументи в полза на
своите идеи и решения.
Работното място на оператора е оборудвано
с компютърна конфигурация, връзка с интернет
и периферни устройства за печат и сканиране. В
различните етапи от обработката на данните или
в зависимост от операциите, които извършва, той
работи с текстови редактори, програми за електронни таблици и за изготвяне на отчети, бази
данни, електронна поща и електронен подпис.
Операторът информационно осигуряване обикновено работи във фирми, които оперират със
значителни потоци от данни, документи и бази
данни. Това могат да бъдат финансови и статистически институции, различни регистри, агенции
за проучвания и др.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
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Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор
информационно осигуряване“, могат да продължат
обучението си по друга професия от професионални направления 481 „Компютърни науки“ или
482 „Приложна информатика“, като обучението
им по общата задължителна подготовка – единна
за всички професионални направления, и части
от отрасловата задължителна подготовка и специфичната за професията подготовка се зачитат.
За повишаване на професионалната си квалификация операторът информационно осигуряване
може да посещава семинари, курсове и други
форми за продължаващо професионално развитие.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика, изм. и доп. със
Заповед № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от
30.05.2011 г., РД-01-529 от 30.06.2011 г., РД-01-533
от 30.06.2011 г. и РД-01-952 от 29.12.2011 г.
Съгласно НКПД придобилите втора степен
на професионална квалификация по професията
„Оператор информационно осигуряване“ могат да
заемат длъжности от единична група 4132: 41322001 Оператор, въвеждане на данни, 4132-2001
Оператор въвеждане на данни в компютър, 41322001 Оператор въвеждане на данни с електронна
поща, както и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да формулира проблеми, задава въпроси,
прави отчет за извършената работа, установява и
поддържа делови отношения;
· познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи за
факторите, които ги пораждат;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
· умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на
членовете на екипа при изпълнението им и търси
помощ от тях; носи отговорност;
· съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията и целенасочено планира участието
си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;
· демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
· умее да намира информация в интернет,
работи със специализирани програмни продукти
и продукти за създаване на документи;
· владее чужд език на ниво, позволяващо му
да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;
· спазва професионалната етика и има етично
поведение.
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3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професии от професионално направление
„Приложна информатика“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава структурата и организацията на предприятието; правомощията на длъжностните лица;
· познава и прилага нормативните документи
за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и
информация;
· организира ефективно работното си време
и задачи;
· познава и прилага правилата за работа с
устройствата от дадена компютърна система;
· работи с техническа документация, спецификации и стандарти;
· инсталира и настройва необходимия приложен софтуер;
· работи с програми за защита от вируси и за
компресиране на данни;
· познава принципите и правилата за организация на данни в база данни;
· умее да създава текстови документи, да
вгражда различни документи един в друг;
· умее да въвежда и форматира данни в електронни таблици;
· работи с формули и вградени функции в
програми за електронни таблици;
· умее да представя данни в таблица във вид
на графики и диаграми.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Оператор информационно осигуряване“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава основните формати и методи за
съхранение на данни в електронен вид;
· умее да трансформира данни от един формат
в друг, отстранява несъвместимости във формата
и структурата на данните;
· работи със специализирани програми за
сканиране на документи и преобразуване в текст;
· описва основните компоненти на базите данни
и методите за свързване към тях;
· описва характеристиките на типовете данни
в база данни и тяхното предназначение;
· ориентира се в структурата на определена база
данни, намира връзката между таблици и данни;
създава заявки за извличане, добавяне, промяна
и изтриване на информация в база данни;
· използва инструментите в програмите за
електронни таблици за извличане на информация
от база данни;
· изготвя справки и отчети от информация
в база данни и електронни таблици в различни
формати;
· използва вградени функции в базите данни за
извършване на обработки и изчисления с данните;
· умее да архивира и възстановява информация
в база данни;
· обработва данни от електронна поща;
· работи с електронен подпис.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Оператор информационно осигуряване“

1. Спазва изискванията за 1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
здравословни и безопасни 1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
условия на труд
1.3. Познава различните видове компютърна техника, вредните въздействия
на различните устройства и правилата за безопасна работа
1.4. Оказва първа помощ при възникване на инцидент
1.5. Реагира адекватно при инциденти на работното място
1.6. Познава и спазва изискванията за опазване на околната среда
2. Спазва изискванията 2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение на трудовата
на трудовото законода- дисциплина, спазването на работното време, задължителните почивки,
телство
отпуските
2.2. Познава видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане,
правата и задълженията
2.3. Описва структурата на различните видове фирми и организации
2.4. Описва структурата, съдържанието и различните видове трудови договори, заявления за отпуски, постъпване и напускане на работа
2.5. Осъществява конструктивна комуникация в работния екип
3. Използва устройствата 3.1. Изготвя различни видове документи, свързани с професионалната
и програмите от дадена дейност
компютърна система
3.2. Намира необходимата документация, спецификации и стандарти в
интернет
3.3. Използва различните периферни устройства в дадена компютърна
система – принтер, скенер и др., при изпълнение на съответните задачи
3.4. Умее да инсталира приложен софтуер
3.5. Използва програми за защита от вируси и за компресиране на данни
Специфични за специалност „Икономическо информационно осигуряване“
4. Използва ефек тивно
възможностите на програмите за електронни
таблици

4.1. Преобразува хартиени документи в електронен вид с програми за
сканиране и разпознаване на текст
4.2. Въвежда данни в електронна таблица и форматира съдържанието
според вида на данните
4.3. Използва вградените средства за проверка на коректността на въведените данни
4.4. Умее да филтрира, търси и сортира данни в електронна таблица
4.5. Прилага специални видове форматиране и стилове за оформяне на
таблици
4.6. Използва вградени функции и формули за извършване на изчисления
4.7. Умее да импортира/експортира данни от/в различни формати
4.8. Представя данни от таблица във вид на графики и диаграми
4.9. Обработва данни от/към електронна поща
4.10. Работи с електронен подпис

5. Използва бази данни за 5.1. Описва основните компоненти на база данни и тяхното предназначение
обработка на информация 5.2. Описва организацията на база данни, връзките между таблиците и
данните
5.3. Знае характеристиките на основните типове данни и операциите, които
може да се извършват с тях
5.4. Извършва инсталация и настройка на специализиран клиентски софтуер (драйвер) за връзка със сървър за бази данни
5.5. Създава заявки за извличане на информация от база данни
5.6. Използва вградени в базите данни функции за извършване на изчисления
5.7. Използва възможностите на програмите за електронни таблици за
извличане на информация от база данни по различни критерии
5.8. Създава заявки за промяна на данни в таблици от база данни
5.9. Умее да импортира/експортира данни в таблиците от база данни от/в
различни формати
5.10. Умее да архивира и възстановява информация от база данни
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

6. Създава справки, извлечения и др. от данни
в електронни таблици и
бази данни

6.1. Вгражда данни и диаграми от електронна таблица в текстови документи,
презентации и други видове документи
6.2. Използва стандартните инструменти и средства в база данни за генериране на справки
6.3. Умее да форматира справки, генерирани от база данни, по определен
образец
6.4. Използва стандартни формули и функции, изчислими полета и групиране
на данни при създаване на справки от база данни

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с работно
място за преподавателя и самостоятелни работни
места за всеки обучаван, учебна дъска и шкафове, принтер, скенер, CDROM/DVD устройство.
Всички работни места трябва да са оборудвани
с компютърни бюра и столове. Компютърните
конфигурации (за всяко работно място) трябва
да са свързани в локална мрежа, да имат връзка
с интернет.
Необходимият специализиран софтуер включва:
– текстов редактор;
– офис пакет с включени програми за работа
с текст, електронни таблици, бази данни и презентации;
– специализиран софтуер за сканиране и оптично разпознаване на текст;
– сървър за бази данни.
Практическото обучение по специалността не
изисква специално оборудван кабинет и може
да се провежда в учебния кабинет по теория на
специалността.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по професията „Оператор информационно осигуряване“,
втора степен на професионална квалификация, имат
лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“ от професионални
направления „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“
и „Комуникационна и компютърна техника“ и
други от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.).,
със специалност, съответстваща на предмета,
който преподават.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните знания и умения.
2557

НАРЕДБА № 69
от 13 февруари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Проектант компютърни мрежи“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията

523100 „Проектант компютърни мрежи“ от
област на образование „Информатика“ и професионално направление 523 „Електроника,
автоматика, комуникационна и компютърна
техника“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изиск
ване за придобиването на квалификация по
професията 523100 „Проектант компютърни
мрежи“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 5231001
„Компютърни мрежи“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 4 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 523100 „Проектант компютърни
мрежи“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Проектант компютърни мрежи“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
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Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат до
разработването и утвърждаването на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Проектант
компютърни мрежи“
Професионално направление:
523

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Наименование на професията:
523100

Проектант компютърни мрежи

Специалност:
5231001

Степен на професионална квалификация

К о м п ю т ъ р н и Четвърта
мрежи
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Проектант
компютърни мрежи“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието, младежта и науката със Заповед
№ РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед №
РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728
от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото
минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Проектант компютърни мрежи“ с придобиване на четвърта степен
на професионална квалификация не се изисква
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обучаваните да притежават предишна професионална квалификация или професионален опит
по други сродни професии.
При обучение по професията „Проектант
компютърни мрежи“ на лица, придобили проф есиона л на к ва л ифи к а ц и я и л и п р ем и на л и
професионално обучение по професии от професионални направления 523 „Електроника,
автоматика, комуникационна и компютърна
техника“ или 481 „Компютърни науки,“ общите
за професиите професионални компетенции се
зачитат и се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в държавните образователни
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Проектантът на компютърни мрежи проектира логическата и физическата структура
на компютърни мрежи с различен мащаб и
предназначение, определя необходимите количествени и качествени параметри на мрежовото
и компютърното оборудване, характеристиките
на преносната среда, като се ръководи от предварително зададени изисквания и ограничения
за предназначението, обхвата на мрежата, броя
на потребителите, обема и вида на предаваните
данни. Проектантът определя необходимите дейности при изграждането на компютърната мрежа.
Професията на проектанта на компютърни
мрежи изисква знания в областта на електротехниката и електрониката, компютърната и
комуникационната техника и технологии, умения за работа с различни операционни системи
и специализиран софтуер за мрежови услуги и
защита на компютърни мрежи, отлично познаване на протоколите за комуникация и пренос
на данни, умения за работа в екип, комуникативност и организаторски умения.
При проектирането на компютърни мрежи
проектантът заснема параметрите на обекта и
изготвя проект, който включва: топология на
мрежата; вид, характеристики и разположение
на мрежовото оборудване така, че да се осигурят
оптимални параметри по отношение скоростта
за обмен на данни, сигурността, надеждността и
стойността на проекта. Избира протоколите за
комуникация и пренос на данни, необходимия
сървърен и клиентски софтуер, както и средствата,
които могат да осигурят необходимата степен
на хардуерна и софтуерна защита на мрежата.
Проектантът трябва да притежава умения за
работа с техническа документация, спецификации
и стандарти, което изисква и чуждоезикови умения за бърза ориентация и вземане на решения.
Работното място на проектанта на компютърни мрежи е в офиса на фирмата, за която
работи, и е оборудвано с компютърна конфигурация, връзка с интернет, принтер и скенер. В
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процеса на работа проектантът използва програми за изготвяне на проектна документация и
технически спецификации, електронни таблици
за сравнение на параметрите на различните
варианти и за определяне на себестойността на
проектите, програми за изготвяне на чертежи
и управление на проекти.
Проектантът на компютърни мрежи трябва да
има знания в областта на предприемачеството и
малкия бизнес, да умее да убеждава и представя
аргументи в полза на своите идеи и решения.
Проектантът може да работи във фирми от различен мащаб и разнообразен предмет на дейност,
но също така може да работи и като самонаето
лице на свободна практика.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
За повишаване на професионалната си квалификация проектантът на компютърни мрежи
може да посещава семинари, курсове и други форми за продължаващо професионално развитие.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика, изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
№ РД-01-426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от
30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г. и № РД01-952 от 29.12.2011 г.
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация могат да работят във фирми
и организации от различни сфери и предмет на
дейност. Съгласно НКПД – 2011 проектантът на
компютърни мрежи може да заема длъжности
от следните единични групи: 3513 Техници на
компютърни мрежи и системи и 3514 Уеб техници: 3514-3002 „Технолог оператор“, „Техник,
уеб сайт“, „Оператор, компютърен (периферни
съоръжения)“, „Системен оператор“, 3513-3002
„Оператор/координатор, мрежа от данни/база
данни“, 3514-3001 „А дминистратор“, както и
други длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява
и поддържа делови отношения;
· познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
· умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства
на членовете на екипа при изпълнението им и
търси помощ от тях; носи отговорност;
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· съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо
професионално усъвършенстване;
· демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
· умее да намира информация в интернет,
работи със специализирани програмни продукти
и продукти за създаване на документи;
· владее чужд език на ниво, позволяващо
му да осъществява ефективна устна и писмена
комуникация по професионални и други теми;
· спазва професионалната етика и има етично
поведение.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професии от професионално направление
„Електроника, автоматика, комуникационна и
компютърна техника“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава структурата и организацията на
предприятието; правомощията на длъжностните
лица;
· познава и прилага нормативните документи
за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи
и информация;
· организира ефективно работното си време
и изпълнението на трудовите задачи;
· познава и прилага правилата за работа с
устройствата от дадена компютърна система;
· работи с техническа документация, спецификации и стандарти;
· инсталира и настройва различни сървърни
и клиентски операционни системи;
· инсталира и настройва необходимия приложен и системен софтуер;
· познава и прилага лицензионните споразумения за софтуерните продукти;
· избира и прилага необходимите софтуер и
технологии в зависимост от поставените задачи;
· познава основите на информатиката и програмирането на компютърни системи;
· познава принципите и законите, по които
функционират електрическите схеми;
· познава характеристиките на основните
елементи на аналоговите и цифровите схеми и
принципите на тяхното функциониране;
· свързва аналогови и цифрови компоненти
по предварително зададена схема.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Проектант компютърни мрежи“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава характеристиките на различните
мрежови топологии и избира оптималната в зависимост от предварително зададени изисквания;
· сравнява характеристиките на различните
мрежови протоколи за комуникация и обмен на
данни, познава особеностите и принципите на
действието им;
· познава характеристиките на различните
преносни среди;
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· свързва компютърни конфигурации в мрежа,
като използва различни преносни среди, извършва тест и диагностика, отстранява проблеми в
комуникацията;
· извършва настройка, тест и диагностика на
компютърни системи, свързани в мрежа;
· познава средствата за хардуерна/софтуерна
защита на компютърни мрежи;
· извършва настройка, тест и диагностика
на системите за хардуерна/софтуерна защита;
· познава характеристиките на основните
системи за криптиране на данни и сертификати;
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· инсталира, настройва, извършва тест и
диагностика на мрежови услуги, осигурява необходимата степен на защита;
· създава групи и потребители в съответната
операционна система и настройва техните права
в зависимост от целите, предназначението и
степента на сигурност на компютърната мрежа;
· работи със софтуер за управление на проекти и за изготвяне на скици, схеми, чертежи
на компютърни мрежи.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Проектант компютърни мрежи“

1. Спазва изискванията за здравословни
и безопасни условия
на труд

1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Спазва правилата за безопасност при работа с електрически ток
1.3. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Познава различните видове компютърна техника, вредни въздействия на
различните устройства и правилата за безопасна работа
1.5. Оказва първа долекарска помощ при възникване на инцидент
1.6. Реагира адекватно при инциденти на работното място
1.7. Познава и спазва изискванията за опазване на околната среда

2. Спазва изисквания- 2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение на трудовата диста на трудовото зако- циплина, спазването на работното време, задължителните почивки, отпуските
нодателство
2.2. Познава видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане,
правата и задълженията
2.3. Описва структурата на различните видове фирми и организации
2.4. Описва структурата, съдържанието и различните видове трудови договори,
заявления за отпуски, постъпване и напускане на работа
2.5. Осъществява конструктивна комуникация в работния екип
3. Използва устройствата и програмите
от дадена компютърна система

3.1. Изготвя различни видове документи, свързани с професионалната дейност –
презентации, проектни спецификации, проектна документация, инструкция за
инсталиране и др.
3.2. Намира необходимата документация, спецификации и стандарти в интернет
3.3. Използва различните периферни устройства в дадена компютърна система:
принтер, скенер и др., при изпълнение на съответните задачи
3.4. Познава устройството и принципа на действие на компютърните системи
3.5. Монтира/демонтира устройства от дадена компютърна система
3.6. Извършва настройка, тест и диагностика на устройства от компютърна система
3.7. Инсталира и настройва системен и приложен софтуер
3.8. Познава видовете бройни системи и правилата за съставяне на алгоритми
3.9. Съставя компютърни програми по зададени условия
3.10. Описва характеристиките на различните операционни системи
3.11. Инсталира операционна система и извършва настройка, тест и диагностика

4. Прилага принципите
на функциониране на
електронни компоненти и схеми

4.1. Умее да свързва електронни компоненти по предварително зададена схема
4.2. Измерва основните параметри на електронна схема
4.3. Извършва тест и диагностика, отстранява проблеми в електронни схеми
4.4. Сравнява електрическите характеристики на мрежови компоненти
4.5. Изброява факторите, свързани с електрическата част на компютърните
мрежи, оказващи положително/отрицателно въздействие върху качеството на
предаваните данни

5. Ползва чужд език 5.1. Знае основната професионална терминология на чужд език
в професионалната си 5.2. Осъществява писмена и устна комуникация на чужд език във връзка с продейност
фесионалните си задължения
5.3. Използва техническа литература на чужд език
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Специфични за специалност 5231001 „Компютърни мрежи“

6. Знае основните мрежови топологии, техните характеристики
и особености

6.1. Изброява основните мрежови топологии, техните предимства и недостатъци
6.2. Знае принципите на функциониране на компютърната мрежа в зависимост
от топологията
6.3. Определя оптималната за дадена компютърна мрежа топология
6.4. Умее да комбинира различни мрежови топологии при проектиране/изграждане на компютърна мрежа
6.5. Определя вида на мрежовите устройства и типа на преносната среда в зависимост от топологията на мрежата

7. Свързва мрежови 7.1. Знае основните видове стандартно мрежово оборудване и техните характеустройства и компют ристики
ри в мрежа
7.2. Знае правилата за монтиране и свързване на различните видове устройства
7.3. Избира мрежови устройства, като сравнява параметрите им и определя оптималните за дадена мрежа
7.4. Избира преносна среда (ел. кабели, оптика и др.) според устройствата и
топологията на мрежата
7.5. Умее да свързва мрежови устройства и компютърни системи в мрежа
7.6. Извършва тест и диагностика на връзките, отстранява проблеми
7.7. Използва вграден, специализиран софтуер за настройка на мрежови устройства
8. Използва ефективно
мрежовите протоколи
и средствата за защита
на компютърни мрежи

8.1. Описва основния модел за мрежова комуникация и ролята на протоколите
в отделните нива на модела
8.2. Знае принципите, по които функционират мрежовите протоколи
8.3. Умее да инсталира и настройва мрежови протоколи в операционна система
8.4. Знае основните уязвимости в компютърните мрежи и средствата за защита
8.5. Използва специализирани програми за настройка на сигурността на компютърна мрежа
8.6. Използва специализирано тестово оборудване

9. Администрира сър- 9.1. Инсталира и настройва сървърни операционни системи и софтуер за превъри и мрежови услуги доставяне на мрежови услуги
9.2. Използва устройства за непрекъсваемо електрозахранване (UPS)
9.3. Проектира инсталации за непрекъсваемо електрозахранване на компютърни
мрежи
9.4. Използва специализиран софтуер за архивиране и възстановяване на компютърни системи при срив
9.5. Извършва тест, диагностика и отстранява проблеми в работата на мрежови
услуги
9.6. Използва програми за отдалечен достъп до машини
9.7. Познава средствата за управление на мрежовия трафик
9.8. Използва сървърни програми за антивирусна защита
9.9. Настройва профилите и правата на потребители и потребителски групи
10. Изготвя проектна 10.1. Разработва скици/планове/чертежи на компютърни мрежи с програми за
документация със спе- техническо чертане
циализирани програми 10.2. Разработва план-график на дейностите и необходимите ресурси за изграждане на компютърни мрежи
10.3. Определя стойността на различните варианти за реализация на проектите
10.4. Оформя проектната документация и спецификация на компютърната мрежа
5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория и практика на професията
се провежда в учебен кабинет. Учебният кабинет
трябва да разполага с работно място за преподавателя и самостоятелни работни места за всеки
обучаван, учебна дъска и шкафове, принтер, скенер,
CDROM/DVD устройство. Необходимо е всички
работни места да са оборудвани с компютърни
бюра и столове. Компютърните конфигурации
(за всяко работно място) трябва да са свързани в
локална мрежа, да имат връзка с интернет.
Практическото обучение по специалността не
изисква специално оборудван кабинет за обучение и може да се провежда в учебния кабинет по
теория на професията.

Допълнителен хардуер/софтуер:
· сървър(и) с различни операционни системи;
· специализиран софтуер за тест и диагностика
на компютърни мрежи;
· мрежови устройства: мрежови карти, концентратори, рутер и др.;
· програми за електронни таблици и техническо чертане;
· измервателни уреди за електрически схеми:
мултицет, осцилоскоп и др.;
· експериментални платки и електронни компоненти;
· устройство за непрекъсваемо електрозахранване.
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6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по
професията „Проектант компютърни мрежи“ – четвърта степен на професионална квалификация, имат
лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“ от професионални
направления „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“
и „Комуникационна и компютърна техника“ и
други от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.), със
специалност, съответстваща на предмета, който
преподават.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните знания и умения.
2558

НАРЕДБА № 70
от 13 февруари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог по експлоатация и
поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
541040 „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в
хранително-вкусовата промишленост“ от област
на образование „Производство и преработка“ и
професионално направление 541 „Хранителни
технологии“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 541040 „Техник-технолог по експлоатация и
поддържане на хладилна и климатична техника
в хранително-вкусовата промишленост“ съгласно приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на трета степен
на професионална квалификация за специалността 5410401 „Експлоатация и поддържане на
хладилна и климатична техника в хранителновкусовата промишленост“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението
по професията, които гарантират на обучаемия
възможност за упражняване на професията
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541040 „Техник-технолог по експлоатация и
поддържане на хладилна и климатична техника
в хранително-вкусовата промишленост“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Техник-технолог по експлоатация и поддържане
на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна
и климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“
Професионално направление:
541

Хранителни технологии

Наименование на професията:
541040

Техник-технолог по експлоатация и
поддържане на хладилна и климатична
техника в хранително-вкусовата промишленост

Специалност:

Степен на
професионална квалификация:

Експлоатация и поддържане на хладилна
5410401 и климатична техника Трета
в хранително-вкусовата
промишленост

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна
и климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
ЗПОО (утвърден от министъра на образованието,
младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от
12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04
от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед
№ РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-091690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от
29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г.,
Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед
№ РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от
1.12.2010 г., заповеди № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и
РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално
образователно равнище за ученици е завършен
седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна
и климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е
завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Техник-технолог
по експлоатация и поддържане на хладилна и
климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“ с придобиване на трета степен
на професионална квалификация не се изисква
обучаваните да притежават квалификация по други
сродни професии или професионален опит.
На лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации“ от професионално направление „Електротехника и енергетика“,
кандидатстващо за обучение за придобиване на
квалификация по професията „Техник-технолог
по експлоатация и поддържане на хладилна и
климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“, част от обучението се зачита и се
провежда надграждащо обучение. Съдържанието
на обучението се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, описани
в държавните образователни изисквания (ДОИ) за
придобиване на квалификация по двете професии.
На кандидат за обучение, който не притежава
документ за степен на професионална квалификация, но има професионален опит, след проверка компетенциите се признават и се провежда
надграждащо обучение.
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Съдържанието на обучението се определя
след сравнение на компетенциите му и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на
квалификация по професията „Техник-технолог
по експлоатация и поддържане на хладилна и
климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Техник-технологът по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника
в хранително-вкусовата промишленост може
да работи в държавни, общински, акционерни
и еднолични дружества с предмет на дейност
хладилна техника и технология и климатична
техника.
При упражняване на професията техниктехнологът по експлоатация и поддържане на
хладилна и климатична техника в хранителновкусовата промишленост изпълнява трудови
дейности по контрол и управление на техническите съоръжения и по техническа безопасност
на производствените процеси.
Техникът участва при тестване на апарати,
съоръжения, инсталации и при въвеждането им
в експлоатация. Следи за правилното функциониране на техническите съоръжения, поддържа
технологичния режим на инсталациите по време
на експлоатация и извършва диагностика.
В работата си използва техническа документация, работи с приложен софтуер и интернет.
Ползва чужд език, съставя схеми и чертежи и
прави изчисления.
Техникът упражнява професионалната си
дейност при спазване на изискванията за пожарна и аварийна безопасност и за опазване на
околната среда.
Техникът работи в екип и умее да организира,
разпределя, контролира и съгласува дейностите
между членовете на екипа при изпълнение на
трудовите задачи. Провеж да инструктажи и
участва в обучението на екипа.
Отчита количеството и качеството на извършената работа, като изготвя и попълва необходимата документация.
Техник-технологът работи в среда, характеризираща се с високи или ниски температури,
шум и вибрации, опасни газове и работни вещества (включително при условия на потенциална
опасност от аварийни ситуации).
Работното време се регламентира от действащите нормативни документи и от спецификата
на професията, което е със стандартна продължителност, определена съгласно действащото
трудово законодателство. Техник-технологът при
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необходимост работи през почивните и празничните дни, като при овладяване на аварийни
ситуации и отстраняване на последиците от тях
се налага да работи на трисменен режим. Като
оператор на машини и съоръжения управлява и
контролира производствения процес и работата на
съоръженията на 8- или 12-часов сменен режим.
При изпълнение на трудовите дейности техникът носи отговорност за: качеството на своята
работа и работата на членовете от екипа, който
ръководи; предметите и средствата на труда;
опазването на фирмена тайна и поверителна информация; безопасността – своята и на другите;
опазването на околната среда.
Ако техник-технологът ръководи екип, от
него се изисква да притежава следните професионално-личностни качества: дисциплинираност,
търпение, упоритост, отговорност, самоконтрол,
коректност и лоялност, логическо мислене и
комбинативност, технически усет и способности,
съобразителност и гъвкавост, готовност за кариерно развитие и повишаване на професионалната
квалификация, умения за пренагласа, способност
за откриване и разпознаване на специфични
сигнали в трудовата дейност, концентрация на
вниманието и наблюдателност, умения за упражняване на контрол и оценяване дейността на
други хора, за вземане на решения, за планиране
и организиране на дейността.
Техник-технологът по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника
в хранително-вкусовата промишленост работи
със: суровини и материали (хранителни продукти от животински и растителен произход,
конструкционни, топло- и хидроизолационни,
антикорозионни, у плътн яващи, смазващи и
миещи вещества); работни вещества (хладилни
агенти, студоносители); с техническа документация (специализирана, справочна и каталожна
литература, конструктивна документация, компютър, професионален софтуер, професионална
библиотека); основни и специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления,
измервателна апаратура и съоръжения; лични
предпазни средства и работно облекло.
За упражняващия професията „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна
и климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“ с придобита трета степен на професионална квалификация се изискват следните
свидетелства за правоспособност:
Документ за правоспособност – категории
I÷IV, съобразно приложението на Регламент (ЕО)
№ 842/2006 на Европейския парламент и Съвета,
необходим при дейности по проверка на течове,
извличане, монтаж, поддръжка и експлоатация
на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани хладилни агенти/Регламент
(ЕО) 1516/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 2 април 2008 г. за проверка на течове
на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи,
съдържащи някои флуорирани парникови газове;
Регламент (ЕО) 303/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19.12.2007 г. за минимални
изисквания на условията за взаимно признаване
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на сертифицирането на компании и персонал
по отношение на стационарно оборудване за
хладилни и климатични системи, както и за
топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани
парникови газове, Регламент (ЕО) 307/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 2 април
2008 г. за минимални изисквания за програми на
обучение и на условията за взаимно признаване
на атестати за обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои
моторни превозни средства, съдържащи някои
флуорирани парникови газове.
Свидетелство за правоспособност по заваряване:
· заварчик на ъглови шевове Е2 и Е3 и заварчик на листов материал – G2;
· газо-кислородно заваряване на медни тръби
с твърд припой, определени във:
Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност по заваряване, издадена от
министъра на образованието и науката (ДВ, бр.
100 от 2002 г.).
Постановление № 164 на Министерски съвет
от 2008 г. за приемане на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия
надзор на съоръжения под налягане (ДВ, бр. 64
от 2008 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-технолог
по експлоатация и поддържане на хладилна и
климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“, може да повишава своята квалификация чрез участие в курсове, семинари,
специализирани обучения и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика, изм.
и доп. със Заповед № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
№ РД-01-426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от
30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г. и № РД01-952 от 29.12.2011 г.
Придобилият трета степен на квалификация
по професията „Техник-технолог по експлоатация
и поддържане на хладилна и климатична техника
в хранително-вкусовата промишленост“ може да
постъпи на работа на следните длъжности от
НКПД – 2011, включени в единична група 3115
Машинни техници: 3115-3016 Техник-механик,
отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации, 3115-3039 Техник-механик, климатична,
вентилационна и хладилна техника, 8160-2010
Машинен оператор в х рани телно-вк усовата
промишленост, както и на други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
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· знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
· умее да провежда инструктаж по безопасност на труда и по противопожарна и аварийна
безопасност;
· осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда;
· умее да попълва бланки, изготвя справки
и отчети, съставя протоколи, CV, молба и др.;
· осъществява ефективна комуникация в
работен екип;
· познава пазарните отношения, правата и
задълженията си като участник в трудовия процес
съгласно Кодекса на труда;
· разбира договорните отношения меж ду
работодател и работник и прилага усвоените
икономически и трудовоправни знания при упражняване на професията;
· познава организацията на предприятието
(фирмата) и правомощията на длъжностните
лица;
· намира и съхранява информация в компютъра, включително на чужд език, използва
интернет и електронна поща;
· създава електронен вариант на документ
(текст, графика, таблица);
· ползва специализирани компютърни програми за решаване на практико-приложни задачи;
· оценява конкретните ситуации на работното
място и съобразно с тях извършва трудовите
дейности;
· попълва работна документация – формуляри, дневници и др., за извършените дейности;
· поема отговорност за изпълнението на
трудовите задачи, съдейства и търси помощ от
членовете на екипа;
· разбира своята роля в дейността на фирмата
и се старае да повишава квалификацията си;
· планира и организира работата в екип,
взема решения и решава проблеми;
· упражнява контрол и оценява собствената
си дейност и дейността на членовете на екипа;
· обяснява структурата на стопанската организация и трудовоправните взаимоотношения
(заплащане на труда, социални права, осигуровки,
данъци и др.) съгласно Кодекса на труда.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Хранителни технологии“
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
· знае и прилага изискванията на документите, регламентиращи дейностите в хладилната,
климатичната техника и технология, производството и съхраняването на храни и напитки и
опазването на околната среда;
· разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация, включително
и на чужд език;
· знае свойствата на основните суровини и
материали, използвани в производството на храни
и напитки, технологичното им предназначение,
изискванията за транспортиране и съхранение.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Техник-технолог по експлоатация и
поддържане на хладилна и климатична техника
в хранително-вкусовата промишленост“ задължителна професионална подготовка
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След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава нормативните документи – закони,
наредби и постановления, свързани с упражняване на професията;
· познава основните подемно-транспортни
съоръжения и изискванията за безопасна работа
с тях;
· организира изпълнението на такелажни
операции при монтаж, демонтаж и ремонт на
съоръжения;
· работи безопасно с основни шлосерски и
общомонтажни инструменти, уреди, машини,
приспособления;
· използва технически средства за измерване
на електрически величини;
· знае основните понятия, закони и закономерности при автоматичното регулиране на
процесите в хладилната техника и технология
и хранително-вкусовата промишленост и на
техническите средства, с които се реализира;
· познава физическата същност на основните
топлотехнически величини, правилно избира и
използва технически средства за измерването им
и анализира данните от измерванията;
· знае основните понятия, закони и процеси
в х и дродинамиката и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето и тяхното
приложение в енергийните съоръжения; решава
практикоприложни задачи от хидродинамика и
газодинамика, термодинамика и топлопренасяне;
· познава предназначението и конструкциите
на машинни елементи, детайли, възли и апарати,
изчислява и ги изчертава, познава и използва
стандартните графични и буквени означения на
уреди, елементи и съоръжения в чертежи и схеми;
· ползва спец иа л изи ра на л и т ерат у ра за
монтажно-демонтажни и ремонтни операции с
машинни елементи, детайли и възли;
· познава устройството, принципа на действие
и конструкциите на хидравлични машини;
· познава, управлява и контролира хладилните
технологични процеси;
· организира и контролира режимите на
съхраняване на храни, напитки и продукти, получени чрез използване на студ, лиофилизация
и криоконцентрация;
· избира, организира и контролира температурно-влажностните режими на климатизираните
помещения;
· прилага енергоспестяващи тех нологии,
използвани в професията;
· познава предназначението, принципа на
действие и устройството на хладилни, климатични
съоръжения и инсталации и тяхното инсталиране;
· работи безопасно със суровини и материали,
измервателни уреди, специализирани инструменти и стендове;
· познава технологията на газо-кислородно
заваряване и спояване на метални и неметални
тръби;
· контролира дейностите при изработване на
елементи от инсталации и съоръжения, използва
методики за изчисление и избор на съоръжения
и инсталации;
· позна ва изиск ва н и я та и п ра ви лата за
провеждане на профилактика и ремонт на съоръжения и инсталации; организира монтажа,
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подготовката, пускането в действие, въвеждането
в експлоатация, профилактиката и ремонта на
машини, съоръжения, инсталации;
· проверява качественото изпълнение на възложените задачи в съответствие с техническата
документация;
· познава същността на процесите в съоръженията и инсталациите, които управлява;
4. Резултати от ученето
Компетенции

ВЕСТНИК
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· поддържа технологичните режими на работа
на инсталациите, охлажданите и климатизираните помещения;
· работи с хладилни системи по време на
монтаж, поддръжка, сервизно обслужване или
изтегляне на хладилния агент съобразно изискванията за опазване на околната среда.
Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника
в хранително-вкусовата промишленост“
1. Следи за спазване на
санитарно-хигиенните
норми и здравословните
и безопасни условия на
труд на работното място

1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните изисквания за работното място и действията за оказване на
долекарска помощ при инциденти
1.2. Провежда инструктаж на екипа по техника на безопасност (ТБ) и пожарна
и аварийна безопасност (ПАБ)
1.3. Проверява обезопасяването на работната площадка
1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа, и предприема действия за недопускането им

2. Осъществява преван- 2.1. Посочва рисковете от замърсяване на околната среда
тивна дейност за опаз- 2.2. Изброява дейностите за опазване на околната среда
ване на околната среда 2.3. Проверява периодично концентрацията на вредности със специализирани уреди
2.4. Предприема съответните мерки за поддържане допустимите норми на замърсяване
2.5. Организира събиране и съхраняване на опасни продукти, спазвайки технологията за събиране и рециклиране
2.6. Отстранява излезлите от употреба детайли, възли, материали
3. Организира дейности- 3.1. Води правилно делова кореспонденция
те в работния екип
3.2. Взема решения при разпределяне на индивидуалните задачи в екипа
3.3. Съгласува дейностите между участниците в трудовия процес
3.4. Упражнява контрол на извършваните дейности чрез анализ на резултатите
от измервания и наблюдения
3.5. Отчита количеството и качеството на свършената работа в съпътстващата
документация, включително и в електронен вариант
Специфични за специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“
4. Измерва и регулира
основни термодинамични, хидродинамични и
електрически величини

4.1. Описва същността на основните термодинамични, хидродинамични и
електрически величини и начините за автоматично регулиране на процесите в
хранителната промишленост, хладилната и климатичната техника
4.2. Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на основните топлотехнически и електрически величини и техническите средства за
автоматично регулиране
4.3. Избира подходящи технически средства за измерване
4.4. Отчита показанията на измервателните уреди
4.5. Записва данните от измерванията в стандартен протокол или денонощна
ведомост
4.6. Анализира отчетените данни
4.7. Взема решение за промяна в режима на съоръжението и инсталацията

5. Изпълнява шлосерски и заваръчни операции

5.1. Обяснява предназначението на основните видове инструменти, уреди, машини, приспособления
5.2. Обяснява технологията за извършване на различни шлосерски и заваръчни операции
5.3. Избира подходящите инструменти, уреди, машини и приспособления за
изпълнение на съответните операции
5.4. Извършва газо-кислородно заваряване и спояване на метални (медни,
алуминиеви) и неметални тръби при спазване на технологичния ред
5.5. Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене, шлифоване и
др.) при спазване на технологичния ред
5.6. Проверява количеството и качеството на извършената работа от екипа
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Компетенции

Резултати от ученето

6. Ръководи монтажнодемонтажни и ремонтни
операции на машинни
елементи, детайли и възли

6.1. Обяснява предназначението и приложението на основните машинни елементи, детайли и възли
6.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите в машинните
елементи, детайли и възли
6.3. Пресмята характерни параметри на основните машинни елементи, детайли
и възли
6.4. Изчертава основните машинни елементи, детайли и възли – разчита скици,
сборни чертежи, както и архитектурно-строителни планове и чертежи
6.5. Извлича информация от специализираната литература за монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли и възли
6.6. Осигурява подходящи за монтажа, демонтажа и ремонта суровини, материали,
работни вещества, инструменти, приспособления и резервни части
6.7. Организира монтажно-демонтажните и ремонтните операции съгласно
техническата документация
6.8. Контролира изпълнението на монтажно-демонтажни и ремонтни операции
6.9. Оценява годността на детайлите и възлите чрез подходящи диагностични
методи
6.10. Проверява качеството на извършената работа, като дава аргументирана
оценка

7. Контролира изработването на елементи от
инсталации и съоръжения

7.1. Обяснява техниката и технологията за изработване на елементи от инсталации и съоръжения
7.2. Обяснява съдържанието на техническа, конструктивна и технологична документация за съоръжения и инсталации
7.3. Изработва схеми/чертежи на елементи от съоръжения и инсталации
7.4. Използва стандартните графични и буквени означения на уреди, елементи
и съоръжения в чертежи и схеми
7.5. Организира изработването на елементи от съоръжения и инсталации
7.6. Проверява точността на извършените операции за съответствие с конструктивната документация на елемента
7.7. Попълва отчет и технологична карта за операциите по изработване на елементи от инсталации и съоръжения

8. Решава практико-приложни задачи от хидро- и
газодинамика, термодинамика и топлопренасяне

8.1. Дефинира основните понятия, закони и процеси в хидро- и газодинамиката,
термодинамиката и топлопренасянето
8.2. Изчислява топлотехнически и хидравлични величини с помощта на формули,
таблици и диаграми
8.3. Построява графични зависимости с изчислените величини
8.4. Прави изводи след анализ на получените резултати

9. Ръководи сглобяването/разглобяването на
хидравлични машини и
топлообменни апарати
от готови възли

9.1. Обяснява устройството, действието и конструкциите на хидравлични машини
(помпи, компресори и вентилатори) и топлообменни апарати
9.2. Обяснява технологията на сглобяване/разглобяване на хидравлични машини
и топлообменни апарати, както и последиците от неспазването є
9.3. Набавя подходящите за дейността суровини, материали, работни вещества,
инструменти, приспособления и резервни части
9.4. Организира дейностите по разглобяване и сглобяване на съоръжението или
апарата в технологична последователност
9.5. Сравнява експлоатационните характеристики на готовото съоръжение или
апарат с цел установяване на пригодност за експлоатация (нормалните режими
на работа)
9.6. Изготвя необходимата документация за извършените дейности

Обучаваният трябва да:

10. Ръководи, управлява 10.1. Обяснява предназначението на основните хладилни технологични процеи контролира хладилните си – охлаждане, замразяване и дефростация, съхраняване на храни и напитки в
технологични процеси охладено и замразено състояние, производство на продукти чрез студ, лиофилизация и криоконцентрация (чрез изкуствен студ)
10.2. Спазва изискванията за безопасна работа и технология при контрол и управление на хладилните технологични процеси и съхраняването на хранителни
продукти в охладено и замразено състояние
10.3. Провежда инструктаж на членовете на екипа
10.4. Подготвя провеждането на процесите, извършва органолептичен и физико-химичен анализ на храните, напитките и други продукти, произведени с
приложението на студ
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Компетенции

Резултати от ученето

11. Ръководи, управлява
и контролира температурно-влажностните режими в охлаждани и климатизирани помещения

11.1. Обяснява предназначението на хладилния и климатичния режим
11.2. Спазва изискванията за безопасна работа и технология при контрол и управление на хладилните технологични процеси, при комфортно и технологично
климатизиране и съхраняване на хранителни продукти в охладено и замразено
състояние
11.3. Провежда инструктаж на членовете на екипа
11.4. Подготвя провеждането на процесите
11.5. Попълва дневник на хладилника и отчет за извършените операции

Обучаваният трябва да:

12. Работи с флуорирани 12.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на хладилни аген
парникови газове като ти, студоносители и масла, използвани в хладилната и климатичната техника,
хладилни агенти
и въздействието им върху околната среда
12.2. Обосновава екологичните изисквания при работа с флуорирани парникови
газове и предотвратяването на пропуски в инсталациите
12.3. Обяснява предназначението и начините за безопасна работа със специализирани инструменти, измервателни уреди, бутилки за технически газове и
стендове, използвани при работа с флуорирани парникови газове
12.4. Отчита параметри на хладилни агенти от таблици и диаграми
12.5. Овладява изтичането на флуорирани парникови газове от хладилни и климатични инсталации и изпитва на плътност и якост инсталациите
13. Организира избора 13.1. Обяснява предназначението, устройството и действието на хладилни комна хладилни машини, пресори, изпарители, кондензатори, ресивери и другите спомагателни съоръжения
апарати и агрегати
за хладилните и климатичните инсталации
13.2. Обяснява технологичните, архитектурните и механичните изисквания към
хладилниците и избира план на хладилника и строително-изолационна конструкция
13.3. Извършва топлотехнически изчисления на хладилниците и климатизираните
помещения и избира хладилното и климатичното обзавеждане
13.4. Изчислява и избира топлоизолационните и хидроизолационните материали
за хладилниците, тръбопроводите и съоръженията
13.5. Проектира разположението на хладилните машини и апарати в машинното
отделение на хладилника и извън него
14. Ръководи монтаж/
демонтаж на домашни,
търговски хладилници
и промишлени хладилни
инсталации

14.1. Обяснява предназначението, класификацията, принципа на действие и
конструкциите на хладилни съоръжения и инсталации
14.2. Проучва проектната документация
14.3. Прилага методики за изчисление и избор на съоръжения и инсталации,
като ползва справочници и каталози
14.4. Заснема участъци от инсталации
14.5. Осигурява материали и необходимото основно и специализирано оборудване по заявка
14.6. Контролира спазването на изискванията за безопасност при съхранение на
съоръжения, инструменти, уреди и стендове според вида им
14.7. Проверява готовността на работната площадка
14.8. Съгласува дейностите при монтажа (приемане – предаване)
14.9. Проверява годността и безопасността на съоръжението (инсталацията) и
съответствието със схемата на инсталацията
14.10. Попълва констативен протокол за извършените дейности, включително
и в електронен вариант

15. Въвежда в експлоатация домашни, търговски хладилници и
промишлени хладилни
инсталации

15.1. Обяснява изискванията, техниката и технологията на подготовката за пускане и на пускането в действие на хладилни съоръжения и инсталации
15.2. Участва в обучението на екипа
15.3. Проверява готовността на работната площадка, необходимото основно и
специализирано оборудване и захранване с ресурси: вода, ел. ток и др.
15.4. Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
15.5. Организира тестването на домашни и търговски хладилници и климатизатори и изпитването на промишлени хладилни инсталации при спазване на
изискванията за пожарна и аварийна безопасност
15.6. Анализира отклоненията от нормалния режим на работа при тестване на
съоръжението и възникналите повреди и дефекти
15.7. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения и
повреди в съответствие с техническата документация
15.8. Възстановява нормалната работа на инсталацията след отстраняване на
дефекти и повреди
15.9. Попълва констативен протокол за извършените дейности и гаранционна
карта на съоръжението
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Компетенции

Резултати от ученето

16. Диагностицира домашни, търговски хладилници и промишлени
хладилни инсталации

16.1. Обяснява възможните повреди и дефекти в хладилни съоръжения и инсталации, начините за откриването и отстраняването им
16.2. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за откриване
на дефекти, неизправности и повреди
16.3. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния
режим на работа
16.4. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
16.5. Контролира технологичната последователност на операциите за ремонт
16.6. Участва при възстановяване нормалната работа на инсталацията
16.7. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети, заявки, дневници, ведомости, дневник за нарядите и др.

17. Експлоатира домашни, търговски хладилници и промишлени хладилни инсталации

17.1. Обяснява механизма на процесите в хладилни съоръжения и инсталации
17.2. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с
технологичната документация
17.3. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и диаграми
17.4. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите
17.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
17.6. Оценява работоспособността на машините, апаратите, агрегатите и съоръженията, като анализира отчетените данни
17.7. Участва в планово и аварийно спиране на съоръженията и инсталациите
17.8. Попълва денонощна ведомост на всеки час
17.9. Използва специализиран софтуер в дейностите по експлоатация на съоръженията и инсталациите

18. Ръководи монтаж/
демонтаж на климатични
съоръжения и инсталации, на термопомпи и
климатизатори

18.1. Обяснява предназначението, принципа на действие, работните процеси,
елементите и конструкциите на климатични съоръжения и инсталации, на термопомпи и климатизатори
18.2. Обяснява видовете източници на топлина и студ и тяхното приложение в
климатичната техника
18.3. Проучва проектната документация
18.4. Прилага методики за изчисление и избор на съоръжения и инсталации,
като ползва справочници и каталози
18.5. Заснема участъци от инсталации
18.6. Осигурява материали и необходимото основно и специализирано оборудване по заявка
18.7. Проверява готовността на работната площадка
18.8. Съгласува дейностите при монтажа/демонтажа
18.9. Проверява годността и безопасността на съоръжението (инсталацията) и
съответствието със схемата на инсталацията
18.10. Попълва констативен протокол за извършените дейности, включително
и в електронен вариант

19. Въвежда в експлоатация климатизатори,
климатични съоръжения, инсталации и термопомпи

19.1. Обяснява изискванията, техниката и технологията на подготовката за
пускане и на пускането в действие на климатични съоръжения и инсталации
19.2. Участва в обучението на екипа
19.3. Проверява готовността на работната площадка, необходимото основно и
специализирано оборудване и захранване с ресурси: вода, ел. ток и др.
19.4. Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
19.5. Организира тестването на климатизатори и изпитването на климатични
инсталации при спазване изискванията на пожарната и аварийната безопасност
19.6. Анализира отклоненията от нормалния режим на работа при тестване на
съоръжението и възникналите повреди и дефекти
19.7. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения и
повреди в съответствие с техническата документация
19.8. Възстановява нормалната работа на инсталацията след отстраняване на
дефекти и повреди
19.9. Попълва констативен протокол за извършените дейности и гаранционна
карта на съоръжението

Обучаваният трябва да:
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Компетенции

Резултати от ученето

20. Диагностицира климатизатори, климатични инсталации и термо
помпи

20.1. Обяснява възможните повреди и дефекти в климатични съоръжения и
инсталации, начините за откриването и отстраняването им
20.2. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за откриване
на дефекти, неизправности и повреди
20.3. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния
режим на работа
20.4. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
20.5. Контролира технологичната последователност на операциите за ремонт
на инсталациите
20.6. Участва при възстановяване нормалната работа на инсталацията
20.7. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети, заявки, дневници, ведомости, дневник за нарядите и др.

21. Експлоатира климатизатори, климатични
съоръжения, инсталации
и термопомпи

21.1. Обяснява механизма на процесите в климатични съоръжения и инсталации,
които управлява
21.2. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с
технологичната документация
21.3. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и диаграми
21.4. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите
21.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
21.6. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и съоръженията,
като анализира отчетените данни
21.7. Участва в планово и аварийно спиране на съоръженията и инсталациите
21.8. Попълва денонощна ведомост на всеки час
21.9. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация на съоръженията и инсталациите

Обучаваният трябва да:

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в учебни
работилници.
Обучението по практика може да се осъществява както в собствена, така и в наета база, която
отговаря на посочените условия.
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането включва: работно място на
преподавателя (работна маса и стол), работно
място за всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска, мебели (шкафове за различни цели),
екран и стойки за окачване на табла, чартборд и
учебно-технически средства (видеотехника, шрайб
проектор, компютър, мултимедия и интернет);
комплекти техническа документация (правилници, инструкции, проекти, работни карти, нарядни
бланки и др.), съвременна справочна и каталожна
литература, приложен софтуер, използван в специалността, професионална библиотека.
Към учебния кабинет задължително има и
хранилище за съхраняване на учебно-техническите
средства и техниката.
За постигане целите на обучението институциите, които провеждат обучение за придобиване
на квалификация по професията „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна
и климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“, разполагат с учебни кабинети
по учебните предмети от общата и специфичната
задължителна професионална подготовка.
Работните места, съответстващи на нормативите за брой обучавани за една паралелка, са
разположени така, че да осигуряват необходимата
видимост на учебната дъска и свободно преминаване от едно до друго работно място.

За онагледяване на обучението са необходими:
табла, схеми, слайдове, действащи макети, модели
и реални образци; учебни видеофилми; програмни
продукти; електронни уроци, каталози, инструкции,
справочници, фирмени материали и др.
5.2. Учебна работилница (лаборатория)
За обучение по професията „Техник-технолог
по експлоатация и поддържане на хладилна и
климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“ са необходими учебни работилници по: шлосерство; общомонтажни операции
и технически измервания; заваряване; монтаж,
обслужване и ремонт на съоръжения; лаборатория
за физико-химичен анализ.
Всички учебни работилници се обзавеждат с
машини и съоръжения, демонстрационни макети
и модели, действащи образци на конструкции
енергийна техника, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти, електронни
уроци, съобразени с формирането на практически
умения у обучаваните, мултимедийна техника.
Учебната работилница осигурява работни места за всички обучавани и едно работно място за
обучаващия, които да са в съответствие с изискванията за извършване на практическа дейност
и с методическите изисквания. За работно място
се счита площта, върху която се намират машини,
съоръжения и др., необходими за конкретната
работа.
5.2.1. Учебна работилница по шлосерство
Обзавеждане на учебна работилница по шлосерство: работно място с менгеме за всеки обучаем;
настолна пробивна машина; механична ножовка;
шмиргел; ръчна електрическа пробивна машина;
набор инструменти за: очертаване и измерване,
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изпиляване, пробиване, изсичане, рязане със и без
снемане на стружка, нарязване на резби, шабероване, райбероване, нитачка.
5.2.2. Учебна работилница по общомонтажни
операции и технически измервания
Обзавеждане на учебна работилница по общомонтажни операции и технически измервания:
работно място за всеки обучаем с менгеме; комплект монтажни и шлосерски инструменти; специализирани инструменти – микрометър, индикатор,
вътромер, хлабиномер, електронни и ултразвукови
измервателни уреди, лазерни нивелири и рулетки;
клещи за зегерки, скоба за изваждане на лагери,
преса за набиване, динамометричен ключ и др.;
ръчна електрическа пробивна машина; комплект
за изваждане на шпилки; хидравличен крик.
5.2.3. Учебна работилница по заваряване
Обзавеждане на учебна работилница по заваряване:
· за електродъгово заваряване: работно място (пост) със заваръчен апарат, гъвкави кабели,
захранващо електрическо табло, заваръчна маса
с бордови смукател и вентилатор за местна вентилация;
· за газо-кислородно заваряване и спояване
на медни тръби: работно място (газозаваръчен
пост) със заваръчна маса с бордови смукател
и вентилатор, стойка за закрепване, заваръчен
агрегат; маркучи и бутилки за кислород, горивен
газ, комплект горелки, резачи;
· инструменти: тръборез, тръбоогъвачка, пружина за огъване на медни и пластмасови тръби,
експандер, конусна дъска, клещи, чукчета за шлака,
телена четка, секачи, шлосерски чукове и др.;
· специализирани лични предпазни средства.
Учебната работилница отговаря на нормативните изисквания за вентилация, осветление,
противопожарна и аварийна безопасност.
5.3. Специализирана учебна база
Обзавеждане на учебна работилница по монтаж,
обслужване и ремонт на съоръжения от хладилна
и климатична техника:
· домашни абсорбционни и компресорни хладилници; агрегати от хладилници; елементи на
електрическата инсталация; различни херметични
компресори;
· хладилна мебел за търговската мрежа; сглобяема хладилна камера с хладилен агрегат (нискои среднотемпературна); автоматика за хладилни
камери и елементи на електрическата инсталация;
· автономни климатизатори: прозоречни, „сплит
система“; стенд на автоклиматизатор;
· съоръжения, детайли и елементи от промишлени хладилни инсталации: помпи, вентилатори,
компресори; топлообменници, спирателна, регулираща и предпазна арматура; автоматични уреди
за инсталациите;
· инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения,
инструменти и машини за листов материал и изо
лации, пробиване на отвори, електротехнически
дейности, изпълнение на шлосерски и монтажнодемонтажни операции;
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· технически средства за измерване и контрол на налягане, температура, влажност, разход,
скорост на въздуха, пропуски на хладилен агент,
концентрация на разтвори, шум, ниво;
· климатична инсталация;
· съоръжения, детайли и елементи от: климатични инсталации, спирателна, регулираща и предпазна
арматура, автоматични уреди за инсталациите;
· специализирани уреди и стендове за: изтегляне
и рециклиране на фреон, вакуумиране и зареждане на хладилна инсталация, манометричен блок,
електронна везна, ханзел вентил и др.;
· стенд за монтаж (сглобяване) на хладилна
машина;
· стенд за изпитване на хладилна система на
плътност;
· стенд за проверка на пропуски, зареждане и
източване на хладилен агент.
В учебната работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от хладилната и
климатичната техника се предвижда изграждане на
система за аварийна вентилация при обгазяване, за
да се изпълнят специфичните изисквания за ПАБ.
Обзавеждане на лабораторията за физико-химичен анализ на храни и напитки:
· пещи, тигели, аналитични везни;
· пехаметри;
· рефрактометри;
· ареометри;
· термометри, колби, епруветки, чаши, мерителни цилиндри и друга лабораторна стъклария.
Учебните работилници се осигуряват с материли и консумативи, необходими за изпълнение
на учебно-производствените задачи, с комплекти
техническа документация (правилници, инструкции,
проекти, работни карти, нарядни бланки и др.),
справочна и каталожна литература.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория
За обучение по теория на професията преподавателите трябва да притежават образователноквалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по съответната специалност (хладилна и
климатична техника), съответстваща на учебните
предмети (модули) от отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка.
6.2. По практика
За обучение по практика на професията преподавателите трябва да притежават образователноквалификационна степен „професионален бакалавър, „бакалавър“ или „магистър“ по съответната
специалност (хладилна и климатична техника),
съответстваща на учебните предмети (модули)
от отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка.
В случаите, когато обучаваните получават
правоспособност за упражняване на специалност,
обучаващите следва да притежават същата или
по-висока правоспособност.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните знания и умения.
2559
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № Iз-461
от 6 март 2012 г.
На основание чл. 151, ал. 2 от Правилника
за прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи нареждам:
1. Определям числеността на държавните
служители с висше образование, на държавните
служители със средно образование и на лицата,
работещи по трудово правоотношение, както
следва:
д ърж а вн и сл у ж и т ел и с висше обра зование – 17 106 щатни бройки;
държавни служители със средно образование – 31 268 щатни бройки;
лица, работещи по трудово правоотношение – 6796 щатни бройки.
2. Изпълнението на заповедта възлагам на
директора на специализирана административна
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
3. Отменям Заповед рег. № Із-1345 от 17.06.2010 г.
(ДВ, бр. 49 от 2010 г.) относно определяне на обща
щатна численост на държавните служители с
висше образование, на държавните служители
със средно образование и на лицата, работещи
по трудово правоотношение в МВР, изменена със
Заповед рег. № Із-1727 от 3.08.2010 г. (ДВ, бр. 66
от 2010 г.).
Заповедта влиза в сила от датата на издаването є.
3171

Министър: Цв. Цветанов

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-14
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 2, 3 и 9 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на Община Свиленград, Решение № 62
от 26.01.2012 г. на Общинския съвет – Свиленград,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Хасково, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09–448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради
липса на ученици в прогимназиалния етап и
привеждане вида на училището в съответствие
с изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1 ЗНП, според
който в началните училища се обучават ученици
от І до ІV клас, преобразувам Основно училище „Капитан Андреев“ – с. Капитан Андреево,

община Свиленград, област Хасково, в Начално училище „Капитан Андреев“ – с. Капитан
Андреево, община Свиленград, област Хасково.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
2. Имуществото на ОУ „Капитан Андреев“ – с. Капитан Андреево, община Свиленград,
област Хасково, е общинска собственост и ще продължи да се ползва от преобразуваното училище.
3. Учениците от прогимназиалния етап на
ОУ „Капитан Андреев“ – с. Капитан Андреево,
община Свиленград, област Хасково, се пренасочват към ОУ „Иван Вазов“ – Свиленград, община
Свиленград, област Хасково, при условията на
чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците от прогимназиалния етап на ОУ „Капитан
Андреев“ – с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково, да се съхранява в ОУ
„Иван Вазов“ – Свиленград, община Свиленград,
област Хасково.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
3176
ЗАПОВЕД № РД-14-15
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6, чл. 14, ал. 2, т. 2 и
чл. 12, ал. 9 ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на
натурални и стойностни показатели на Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – гр. Каварна, чрез бюджета
на Община Каварна, подписан от министъра на
земеделието и храните и от кмета на Община
Каварна, писмо с изх. № 08-00-95 от 13.02.2012 г.
от министъра на финансите за извършена промяна
в бюджетните взаимоотношения на общината с
централния бюджет за 2012 г. и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ 09–448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена
със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката,
считано от 1.01.2012 г. определям Професионална
земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
3177
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ЗАПОВЕД № РД-14-16
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6, чл. 14, ал. 2, т. 2
и чл. 12, ал. 9 ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне
на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по селско стопанство и
икономика „Христо Ботев“ – Свиленград, чрез
бюджета на Община Свиленград, подписан от
министъра на земеделието и храните и от кмета
на Община Свиленград, писмо с изх. № 08-0061 от 1.02.2012 г. от министъра на финансите
за извършена промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет
за 2012 г. и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № 09–448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, считано от 1.01.2012 г.
определям Професионална гимназия по селско
стопанство и икономика „Христо Ботев“ – Свиленград, община Свиленград, област Хасково,
със статут на общинско училище по смисъла на
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
3178

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-17
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6, чл. 14, ал. 2, т. 2
и чл. 12, ал. 9 ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне
на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по хранително-вкусови и
химични технологии – гр. Дупница, чрез бюджета
на Община Дупница, подписан от министъра на
земеделието и храните и от кмета на Община
Дупница, писмо с изх. № 08-00-94 от 13.02.2012 г.
от министъра на финансите за извършена промяна
в бюджетните взаимоотношения на общината с
централния бюджет за 2012 г. и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ 09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена
със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката,
считано от 1.01.2012 г. определям Професионална
гимназия по хранително-вкусови и химични технологии – гр. Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
3179

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-18
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6, чл. 14, ал. 2, т. 2 и
чл. 12, ал. 9 ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прех върляне на
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натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по механизация на селското
стопанство – гр. Мездра, чрез бюджета на Община
Мездра, подписан от министъра на земеделието
и храните и от кмета на Община Мездра, писмо
с изх. № 08-00-62 от 1.02.2012 г. от министъра на
финансите за извършена промяна в бюджетните
взаимоотношения на общината с централния
бюджет за 2012 г. и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № 09–448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, считано от
1.01.2012 г. определям Професионална гимназия
по механизация на селското стопанство – гр.
Мездра, община Мездра, област Враца, със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10,
ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
3180

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-19
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗНП и чл. 21, ал. 1,
т. 5 ППЗНП във връзка с молба от лицето, получило разрешение да открие детската градина,
и протокол на експертна комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2 от 4.01.2011 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, закривам
Частна детска градина „Академика“ – Пазарджик,
открита със Заповед № РД-14-38 от 4.04.2007 г.
(ДВ, бр. 37 от 2007 г.) на министъра на образованието и науката, от сдружение с нестопанска
цел „Академика“, представлявано от Венелина
Христова Бодурова.
В едномесечен срок Венелина Христова Бодурова да предаде училищната документация
на началника на Регионалния инспекторат по
образованието – Пазарджик.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3052

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-20
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП, чл. 21,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 4, т. 4 ППЗНП,
чл. 32 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища по предложение на
началника на Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и протокол на експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-2
от 4.01.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, закривам Частна професионална гимназия „Знание“ – София, открита
със Заповед № РД-14-134 от 12.08.1994 г. (ДВ,
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бр. 71 от 1994 г.), изм. със Заповед № РД-14-112 от
11.07.2005 г. (ДВ, бр. 62 от 2005 г.) на министъра
на образованието и науката.
В едномесечен срок Мариана Стоянова Шоторова-Манукян да предаде училищната документация на началника на Регионалния инспекторат
по образованието – София-град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, да определи училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3053

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-21
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП, чл. 21,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 4, т. 4 ППЗНП,
чл. 32 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища по предложение на
началника на Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и протокол на експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-2
от 4.01.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, закривам Частно начално
училище „Рай“ – София, открито със Заповед
№ РД-14-164 от 31.07.2006 г. (ДВ, бр. 66 от 2006 г.)
на министъра на образованието и науката.
В едномесечен срок Марина Георгиева Върбанова да предаде училищната документация
на началника на Регионалния инспекторат по
образованието – София- град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, да определи училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3054

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-22
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП, чл. 21,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 4, т. 4 ППЗНП,
чл. 32 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища по предложение на
началника на Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и протокол на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2 от
04.01.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, закривам Частна професионална
гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – София,
открита със Заповед № РД-14-63 от 8.05.2000 г.
(ДВ, бр. 54 от 2000 г.) на министъра на образованието и науката.
В едномесечен срок Биана Николова Пейчева
и Мария Ангелова Неджина да предадат училищната документация на началника на Регионалния
инспекторат по образованието – София-град.
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Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, да определи училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3055

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-23
от 8 март 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП, чл. 21,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 4, т. 4 ППЗНП,
чл. 32 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища по предложение на
началника на Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и протокол на експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-2
от 4.01.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, закривам Частна езикова
гимназия „Лесинг“ – София, открита със Заповед № РД-14-09 от 14.05.1998 г. (ДВ, бр. 64 от
1998 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-46 от
25.05.2001 г. (ДВ, бр. 59 от 2001 г.) на министъра
на образованието и науката.
В едномесечен срок Христина Йонова, собственик и директор на училището, да предаде училищната документация на началника на Регионалния
инспекторат по образованието – София-град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, да определи училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3056

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 173
от 17 януари 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Червеното
тепе“, разположена в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, чл. 5, т. 1
от Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 48 от 14 декември 2011 г.
разрешавам на „Мемориал“ – ООД, Кърджали,
титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър с ЕИК 108002285, със
седалище и адрес на управление – Кърджали,
бул. Беломорски 75, ет. 2, ап. 24, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
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т. 6 от Закона за подземните богатства в площ
„Червеното тепе“, разположена в землището на
с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,16 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
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„Караагач“, разположена в землището на с. Покрован, община Ивайловград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,09 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3

Координатен регистър
на граничните точки, описващи площ „Червеното тепе“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4535468,5

9412578,7

2.

4535394,5

9412621,5

3.

4535000,0

9412921,5

4.

4535000,0

9412379,8

5.
3043

4535380,8

9412379,8

РАЗРЕШЕНИЕ № 184
от 6 февруари 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Караагач“,
разположена в землището на с. Покрован, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, чл. 5,
т. 1 от Закона за подземните богатства и § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 1 от 11 януари 2012 г.
разрешавам на „Пърпъл“ – ЕООД, с. Покрован,
община Ивайловград, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 126732670,
със седалище и адрес на управление с. Покрован,
община Ивайловград, област Хасково, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ

Приложение
към т. 3

Координатен регистър
на граничните точки, описващи площ „Караагач“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4534130

9466500

2.

4534280

9466180

3.

4534340

9466345

4.

4534310

9466455

5.

4534515

9466940

6.

4534310

9466895

7.
3044

4534315

9466605

РАЗРЕШЕНИЕ № 188
от 21 февруари 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Балъка“,
разположена в землището на с. Хухла, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 ЗПБ и § 105, ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и протоколно решение № 4 от 1 февруари 2012 г. на Министерския съвет разрешавам
на ЕТ „СИСКА 83 – Денислав Беличев“, ЕИК
119663109, титуляр на разрешението, едноличен
търговец, вписан под номер ЕИК 119663109 в
Агенцията по вписванията с удостоверение изх.
№ 20110829163140, със седалище и адрес на управление – Сливен 8800, ул. Стара планина 34, да
извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
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в площ „Балъка“, разположена в землището на
с. Хухла, община Ивайловград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,68 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

ВЕСТНИК
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чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Дерето“, разположена в землищата на
с. Луличка и с. Горна кула, община Крумовград,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,59 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3

Координатен регистър
на граничните точки, определящи границите
на площ „Балъка“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4537390

9472680

2.

4537165

9472972

3.

4537165

9473325

4.

4536688

9473478

5.

4536698

9472580

6.
3164

4537025

9472178

РАЗРЕШЕНИЕ № 189
от 23 февруари 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Дерето“, разположена в землищата на с. Луличка и с. Горна
кула, община Крумовград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, чл. 5, т. 1
на Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 22 от протокол № 4 от
заседанието на Министерския съвет на 1 февруари
2012 г. разрешавам на „Мемориал“ – ООД, Кърджали, ЕИК 108002285, дружество, регистрирано
по ф.д. № 151/96 на Кърджалийския окръжен съд,
със седалище и адрес на управление Кърджали,
бул. Беломорски 75, титуляр на разрешението, да
извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по

Приложение
към т. 3

Координатен регистър
на граничните точки, определящи границите
на площ „Дерето“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4529260,00

9431975,00

2.

4529140,00

9430955,00

3.

4529830,00

9430960,00

4.

4529980,00

9431100,00

5.

4529980,00

9431535,00

6.

4529830,00

9431690,00

7.
3045

4529470,00

9431685,00

РАЗРЕШЕНИЕ № 190
от 23 февруари 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Бранище“, разположена в землищата на с. Агатово и с. Крамолин,
община Севлиево, област Габрово
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, чл. 5, т. 1
на Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 23 от протокол № 4 от
заседанието на Министерския съвет на 1 февруари 2012 г. разрешавам на „Хидрострой“ – АД,
Варна, ЕИК 103029862, дружество, регистрирано
по ф.д. № 42/96 на Варненския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Андрей
Сахаров 1, да извърши за своя сметка проучване

С Т Р.
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на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Бранище“, разположена в
землищата на с. Агатово и с. Крамолин, община
Севлиево, област Габрово, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,982 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координатите на граничните точки № 1 до № 6
включително съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3

Списък
с координати на граничните точки на площ „Бранище“, разположена в землищата на с. Агатово и
с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4 691 255,00

8 645 240,00

2.

4 691 690,00

8 645 000,00

3.

4 691 980,00

8 645 210,00

4.

4 691 980,00

8 646 310,00

5.

4 691 790,00

8 646 585,00

6.
3046

4 691 360,00

8 646 630,00

РАЗРЕШЕНИЕ № 191
от 23 февруари 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Мечта“, разположена в землищата на с. Овощник, с. Кънчево,
с. Черганово и с. Розово, община Казанлък,
област Стара Загора
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, чл. 5, т. 1
на Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 24 от протокол № 4 от
заседанието на Министерския съвет на 1 февруари
2012 г. разрешавам на „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци, ЕИК 123083337, дружество, регистрирано по
ф.д. № 1620/97 на Старозагорския окръжен съд,

ВЕСТНИК
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със седалище и адрес на управление с. Дунавци,
община Казанлък, ул. Изгрев 25, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Мечта“,
разположена в землищата на с. Овощник, с. Кънчево, с. Черганово и с. Розово, община Казанлък,
област Стара Загора, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,97 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 до № 23
включително съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3

Списък
с координати на граничните точки на площ „Мечта“, разположена в землищата на с. Овощник,
с. Кънчево, с. Черганово и с. Розово, община
Казанлък, област Стара Загора
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1

2

3

1.

4649360

9419910

2.

4649310

9419990

3.

4649340

9420075

4.

4649380

9420125

5.

4649390

9420195

6.

4649320

9420215

7.

4649330

9420365

8.

4649300

9420610

9.

4649250

9420680

10.

4649235

9420850

11.

4649240

9420910

12.

4649130

9421020

13.

4649200

9421170

14.

4649280

9421230

15.

4649300

9421290

16.

4649290

9421380

17.

4649110

9421550

18.

4649060

9421690
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1

2

3

1

2

3

19.

4649100

9421840

3.

4690521

9542596

20.

4649050

9421990

4.

4690466

9542596

21.

4648710

9422120

5.

4690608

9542648

22.

4648760

9420510

6.

4690618

9542550

23.
3047

4649066

9419807

7.

4690619

9542509

8.

4690622

9542360

9.
3203

4690626

9542310

РАЗРЕШЕНИЕ № 193
от 23 февруари 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Александра“,
разположена в землището на с. Ловец, община
Търговище, област Търговище
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 ЗПБ, § 105, ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и протоколно решение по т. 20 от протокол № 5 на Министерския съвет от 8 февруари
2012 г. разрешавам на „Тайфун – БГ“ – ООД,
Търговище – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 125538933, със седалище и
адрес на управление Търговище, ул. Сива – бензиностанция „Тайфун“, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Александра“, разположена
в землището на с. Ловец, община Търговище,
област Търговище, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,025 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки, съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3

Координатен регистър
на граничните точки, определящи границите на
площ „Александра“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1

2

3

1.

4690578

2.

4690536

РАЗРЕШЕНИЕ № 194
от 28 февруари 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Пепиното“,
разположена на територията на община Берковица, област Монтана
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1, чл. 41, ал. 1
ЗПБ, § 105, ал. 2 ЗИДЗПБ и протоколно решение
№ 5 от 8 февруари 2012 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Нови кариери“ – ООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200591249, със седалище и адрес
на управление София 1142, бул. Васил Левски 31,
ет. 1, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Пепиното“, разположена на територията на община Берковица, област Монтана, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,24 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Пепиното“
Координатна система 1970 г.

9542294

№
1
1.

X (m)
2
4708900

Y (m)
3
8488445

9542490

2.

4708900

8488685
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1

2

3

3.

4708670

8488770

4.

4708290

8488915

5.
3165

4708400

8488280

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 157
от 13 февруари 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение, прието с протокол № 4
от заседание, проведено на 26.01.2012 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т.
2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол № 24237 от 22.12.2011 г.
на Изпитвателен център „Глобал тест“, София,
съгласно който детски обувки, търговска марка
„RED APPLE“, не отговарят на изискванията
за безопасност по отношение съдържанието на
забранени фталати при изпитване съгласно БДС
ЕN 14372:2006 т. 6.3.2 – „Изделия от пластмаси.
Определяне съдържанието на фталати чрез GC
метод“, е установено съдържание на дибутилфталат
0,24 % и Бис-/2-етилхексил/фталат – 0,32 %, което
е концентрация, по-висока от допустимата 0,1 %,
поради което представляват опасност за здравето
и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
гумени обувки, търговска марка „RED APPLE“,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповед
та с цел да се защити животът и здравето на
гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали административният
акт е бил оспорен.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3190

Председател: В. Златев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-20
от 6 февруари 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Долни Пасарел,
район „Панчарево“, Столична община, област
София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.12.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3048

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-21
от 10 февруари 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от землището на София (кв.
Горубляне, кадастрални райони 6721, 6722, 6723
и 6724), район „Панчарево“, Столична община,
област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.05.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3049

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-23
от 1 март 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
и Решение № 238 от 3.08.2010 г. на Смолянския
административен съд, постановено по адм. д.
96/2010, Решение № 359 от 30.11.2011 г. на Смо-
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лянския административен съд, постановено по
адм. д. 271/2011, одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 20465.506.257, гр.
Девин, община Девин, област Смолян.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираното в мотивите съдебно
решение.
3050

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-24
от 2 март 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Панчарево, район
„Панчарево“, Столична община, област София
(столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 4.05.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3051

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 83
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ
№ 62788.38.556 и ПИ № 62788.38.555 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик, заедно
с предвидения начин на застрояване и отреждане
за „Жм“ (жилищни нужди).
2997

Председател: В. Лучиянов

РЕШЕНИЕ № 84
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 62788.38.538 по кадастралната карта на с.
Рогачево, община гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за „Жм“
(жилищни нужди).
2998

Председател: В. Лучиянов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 5-5
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 5 ЗСПЗЗ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
1. Дава предварително съгласие за промяна
предназначението на част от имот пл. № 000136 с
площ 686 кв. м, целият имот с площ 13,463 дка, с
начин на трайно ползване – пасище, мера, както
и част от имот пл. № 000137 с площ 575 кв. м,
целият имот с площ 0,853 дка, с начин на трайно
ползване – пасище, мера, за изграждане на обекти
на техническата инфраструктура. Съгласието е
валидно за срок 3 години.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението по т. 1.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
3001

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 5-6
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на канализационен колектор за дъждовни води до
УПИ II-136, отреден за ПСОВ – землище Ветрен.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението по т. 1.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
3002

Председател: С. Маджарова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № РД-22-384
от 6 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 2, чл. 21, ал. 1 и 2 ЗОС и чл. 205, ал. 1 ЗУТ
във връзка с изграждане на обекти, публична
общинска собственост – план за улична регулация – проект на улици и поземлени имоти,
попадащи в улична регулация между кв. 338, 339,
602, 603, 607, 608, 610, 611 и 612 в зоната на пътен
възел „Качица“ по плана на гр. Велико Търново,
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
отчуждавам част с площ 301 кв. м от поземлен
имот с идентификатор № 10447.515.194 по КК на
гр. Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров
1, по предходен план: ПИ 7345, УПИ III, кв.
№ 611, който имот съгласно ПУП – окончателен
проект, попада в улична регулация – за улица с
о.к. 8122-8122а-8121-8747-8748-8749-8750-8751-8752
и о.к. 8122а-8123а-8124а-8124. Площта на ПИ е
в размер 1825 кв. м съгласно скица № 4481 от
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21.06.2011 г. на СГКК – Велико Търново, начин
на трайно ползване: за друг вид застрояване.
ПИ № 7345 по ПУП на гр. Велико Търново е
собственост на Кольо Михов Йонков.
Равностойното парично обезщетение, определено по реда на чл. 22 ЗОС, е в размер 42 140 лв.
Дължимото парично обезщетение в размер
42 140 лв. да се внесе по сметка на Община
Велико Търново в „Общинска банка“ – А Д,
ФЦ – Велико Търново.
Изплащането на дължимото парично обезщетение се извършва по реда на чл. 29, ал. 2 ЗОС
и ще започне от 26.03.2012 г.
На основание чл. 27 ЗОС заповедта може да
бъде обжалвана от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – Велико Търново, в
14-дневен срок от връчването є.
Заповедта да се връчи на началник-отдел „Общинска собственост“ и началник-отдел „Бюджет
и финанси“, дирекция „Бюджет, икономика и
инвестиции“ при Община Велико Търново, и на
представител на собствениците по реда на АПК
за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Кмет: Д. Панов
3191

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
РЕШЕНИЕ № 6-1
от 14 февруари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Върбица, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация, одобрен със Заповед
№ 479-А от 1991 г., и попълване на кадастрален
план в обхват: урегулиран поземлен имот 1 –
стопански двор в кв. 36, с. Маломир, община
Върбица, като от тях се образуват:
Нов квартал 36, включващ: Нов квартал 36а, включващ:
новообразувани УПИ:

новообразувани УПИ:

УПИ І, кв. 36 с площ 2443
кв. м; УПИ ІІ, кв. 36 с площ
3733 кв. м; УПИ ІІІ, кв. 36
с площ 6219 кв. м, УПИ
ІV, кв. 36 с площ 3127 кв.
м; УПИ V, кв. 36 с площ
6058 кв. м; УПИ VІ, кв. 36
с площ 1672 кв. м

УПИ І, кв. 36а с площ 8560
кв. м, УПИ ІІ, кв. 36а с
площ 1904 кв. м; УПИ ІІІ,
кв. 36а с площ 3972 кв. м;
УПИ ІV, кв. 36а с площ
7606 кв. м; УПИ V, кв. 36а
с площ 9587 кв. м

нова улица с ширина 8 м нов квартал 36б, включващ:
и с трасе
от нова осова точка 102, новообразувани УПИ:
през нови осови точки 103,
104, 105 до нова осова точ- УПИ І, кв. 36б с площ 954
кв. м; УПИ ІІ, кв. 36б с
ка 106
площ 4496 кв. м; УПИ ІІІ,
кв. 36б с площ 4751 кв. м;
УПИ ІV, кв. 36б с площ
4580 кв. м

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез общината пред Административния
съд – Шумен.
2981

Председател: К. Хасан

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 91
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
1. Дава съгласие за преминаване на електропровод през поземлен имот 702.9604, съответстващ на
ПИ с идентификатор 703.9604 – улица, публична
общинска собственост по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на землище
гр. Карлово.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: елементи на
техническата инфраструктура (електропровод)
за захранване на поземлен имот № 36498.702.47,
съответстващ на ПИ с идентификатор 36498.703.47
по КККР на землището на гр. Карлово, преминаващ през поземлен имот 702.9604, съответстващ
на ПИ с идентификатор 703.47 – улица, публична
общинска собственост по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на землище
гр. Карлово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
2972

Председател: Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 92
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както
и приложените ВиК и ел. схеми за захранване
на ПИ 36498.702.47, съответстващ на ПИ с идентификатор 36498.703.47 по кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на землище гр.
Карлово във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя. Проектът предвижда за ПИ
36498.703.47 – съответстващ на ПИ с идентификатор 36498.703.47 по КККР на землище гр.
Карлово, да се образува УПИ 47 – Жилищно
строителство и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията.
Устройствена зона Жм – предимно жилищна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
2973

Председател: Ст. Карагенски
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 111
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Канализация за
пречистени отпадни води от Винарска изба“ през
ПИ 025056, 025049, 025003, 025018, 025008, 025017,
025015, 025014, 025030, 029003 и 000271 в землището
на с. Баня, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, до Административния
съд – Сливен.
3003

РЕШЕНИЕ № 120
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Водопровод ∅ 100 и
канализация ∅ 300“ за имот 010331, преминаващи
през имоти № 000263, 000220 и 000253 по КВС на
землището на с. Караново, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, до Административния
съд – Сливен.
3006

Председател: М. Иванова-Николова

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Председател: М. Иванова-Николова

РЕШЕНИЕ № 119
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изместване на
водопровод от РШ „Раднево“ до ТЕЦ 2 в района
на микроязовир „Пет могили“ в имоти № 000408,
000303 и 000367 по КВС на землището на с. Пет
могили, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, до Административния
съд – Сливен.
3005

С Т Р. 5 5

Председател: М. Иванова-Николова

РЕШЕНИЕ № 112
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел за
външно електрозахранване на базова станция на
VIVACOM ВS3701“, намираща се в имот 062071
по КВС на с. Пет могили, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, до Административния
съд – Сливен.
3004

ВЕСТНИК

Председател: М. Иванова-Николова

РЕШЕНИЕ № 43
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод до „Зеленчукова борса на
производителя с магазин и земеделска аптека“
в имот 100037, землище с. Кърналово, с трасе и
сервитути към него, предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: № 000538, 000342,
000341 в землище на с. Кърналово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
3007

Председател: С. Николов

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 85
от 20 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Пещера, реши:
Одобрява проект за частично изменение (ЧИ)
на ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за промяна предназначението и обединяването
на имоти с пл. № 012232, 012233, 012334, 012335 в
местност Узун Драгасия, землище на гр. Пещера,
като се образува УПИ І-012232, 012233, 012334,
012335 – Жилищно строителство, търговия и услуги, и устройствена зона – Жм, с нормативно
определените показатели съгласно Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215 ЗУТ решението може да
бъде обжалвано чрез Община Пещера в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
2939

Председател: А. Младенова

РЕШЕНИЕ № 86
от 20 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Пещера, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за трасе за линеен обект – ел. кабел – ниско
напрежение от КРШ-1 от изв. „3“ на БКТП „Синия Кайнак“ до УПИ І-012232, 012233, 012334,
012335 – Жилищно строителство, търговия и
услуги в местност Узун Драгасия в землището
на гр. Пещера.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може да
бъде обжалвано чрез Община Пещера в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
2940

Председател: А. Младенова

РЕШЕНИЕ № 97
от 2 март 2012 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ), с който за ПИ № 016039 в местност
Сухия Дъбовик по КВС на гр. Пещера се образува
и отрежда УПИ І-016039 – „Производствена дейност – газификация и когенерация на биомаса“ с
устройствена зона – Пп, с нормативно определените показатели съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони. Имотът
подлежи на първа регулация съгласно чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 84, ал. 1 АПК решението
може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
2974

Председател: А. Младенова

РЕШЕНИЕ № 98
от 2 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
за линейни обекти – питеен водопровод за захранване на ПИ № 011064 по КВС на гр. Пещера,
местност Лагера. Водопроводът се предвижда да
премине в обхват на път ІІ-37 Пазарджик – Пещера – Батак, продължава в обхвата на път ІІІ375 „(ІІ-37) – Бяга – Исперихово – Пловдив“ и в
обхвата на полски път в м. Лагера.

ВЕСТНИК
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2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
за линейни обекти – подземен електропровод 20
kV за захранване на ПИ № 011064 по КВС на гр.
Пещера, местност Лагера. Подземният електропровод 20 kV се предвижда да премине в обхвата на
полски път в м. Копривец, продължава в обхвата
на път ІІ-37 „Пазарджик – Пещера – Батак“, път
ІІІ-375 „(ІІ-37) – Бяга – Исперихово – Пловдив“ и
в обхвата на полски път в м. Лагера.
На основание чл. 84, ал. 1 АПК решението
може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
2975

Председател: А. Младенова

РЕШЕНИЕ № 99
от 2 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе за
линеен обект – подземен електропровод 0,4 kV за
изместване на съществуваща въздушна мрежа
ниско напрежение, местност Лагера, по КВС на
гр. Пещера. Трасето на линейния обект да започ
не от съществуващ ЖБ стълб в ПИ № 011063,
премине през ПИ № 011051, собственост на
„Тракия 2006“ – ЕООД, Пловдив, продължи по
полски път – общинска собственост, и достигне
до съществуващ ЖБ стълб (за нова връзка).
На основание чл. 84, ал. 1 АПК решението
може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
2976

Председател: А. Младенова

РЕШЕНИЕ № 100
от 2 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за присъединяване на електропровод от УПИ 012290 – „Промишлена дейност, газификация и когенерация
на биомаса“ в стълб 5 от ВЕЛ Емайл 1, м. Узун
Драгасия, по КВС, землище на гр. Пещера.
Трасето на електропровода започва от ПИ
№ 012290, минава през имот № 012079 – пасище,
мера (общинска собственост), имот № 012101 – паси ще, мера (о бщ и нск а с о б с т вено с т), и мо т
№ 012100 – полски път (общинска собственост),
имот № 012059 – полски път (общинска собственост) и стига до стълб № 5 от ВЕЛ Емайл 1 в м.
Узун Драгасия по КВС на гр. Пещера.
На основание чл. 84, ал. 1 АПК решението
може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
2977

Председател: А. Младенова
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-41
от 2 март 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с
писмо вх. № 08-13-1 от 2012 г. на кмета на Община
Карлово одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за местностите: Бялата
вода; Капинови ливади; Селище; Селище – Край
реката; Свети Илия; Зеленището; Кръста; Умник; Козница; Прекия път; Дълга; Каменидица;
Корията; Река Стряма – Край реката; Поленето;
Поленето – Баба Марковица и Стара река, в землището на гр. Клисура, община Карлово, област
Пловдив, заедно с регистър на новообразуваните
имоти и таблица за изчисляване на дължимото
обезщетение на собствениците.
На основание § 19, ал. 1 ПЗРЗИДАПК (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу одобрения план на
новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив до Районния съд – Карлово,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител: Здр. Димитров
2978

ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 10
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 14,
ал. 1 и 2 ЗУТ и общ устройствен план на Община
„Марица“, одобрен с Решение № 178 от 10.12.2010 г.
на общинския съвет; протокол № 16, т. 18 от
15.09.2011 г. на ЕСУТ при Община „Марица“,
Общинският съвет „Марица“ – Пловдив, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация за структурна единица 504 по ОУП на Община „Марица“,
местност Долна поляна, по кадастрална карта на
с. Трилистник, област Пловдив, и образуване на
два нови квартала 52 и 56 с устройствена зона
Смф. Имотите, включени в тази разработка по
вид собственост, са: ПИ 16.1, ПИ 16.2, ПИ 16.3,
ПИ 16.6, ПИ 16.7, ПИ 16.8, ПИ 16.9, ПИ 16.10, ПИ
16.11, ПИ 16.12, ПИ 16.74 – частна собственост,
ПИ 16.5 – път (общинска публична собственост),
ПИ 16.4 – нива (общинска частна собственост).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 82
от 24 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 155 от 25.11.2011 г.
на ОЕСУТ, Решение № К-9 от 2.10.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 012015, намиращ
се в м. Кледенеца по КВС на землището на гр.
Правец, собственост на „Вайком“ – АД, с отреждане за вилно строителство, съгласно червена
прекъсната линия, режим на застрояване, даден
в матрица, както следва: височина на застрояване – до 7 м; плътност на застрояване – макс.
40%; интензивност на застрояване – Кинт. – до
0,8; озеленена площ – мин. 60 %; начин на застрояване – свободно.
3228

Председател: Н. Яхов

РЕШЕНИЕ № 83
от 24 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 155 от 25.11.2011 г.
на ОЕСУТ, Решение № К-2 от 21.02.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за заст рояване (П У П – ПЗ) на
поземлени имоти с идентификатори 085074 и
085075, намиращи се в м. Владин рът по КВС
на землището на гр. Правец, собственост на
Илия Ангелов Донков, с отреждане за жилищно
строителство. В двата имота се предвижда свободно по начин и ниско по характер жилищно
застрояване съгласно червените ограничителни
линии – на 4 м от страничните граници на имотите, на 5 м от дъното на имотите и на 4 м от
местен път, при височина на застрояване – до 10
м; плътност на застрояване – макс. 40%; интензивност на застрояване – Кинт. – до 1,0; озеленена
площ – мин. 60%.
3229

Председател: Н. Яхов

ОБЩИНА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 31
от 16 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стамболийски, одобрява план-схема за газификация
към ПУП на с. Ново село, община Стамболийски.

Председател: Г. Трендафилова
2999

С Т Р. 5 7

3000

Председател: Н. Дочев

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 17
от 5 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 111
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Стрелча, реши:
Одобрява П У П – специализиран план по
чл. 111 ЗУТ за ПИ 000174, ПИ 000175 и ПИ
000171 в м. Черни ниви (Окопана), землището
на гр. Стрелча.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Стрелча пред Административния
съд – Пазарджик.
3020

Председател: М. Няголова

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 61
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 8, ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
1. Дава съгласие да бъде променено предназначението на част от ПИ № 118050 и ПИ
№ 117051, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от
общината, НТП „Пасища, мери“, съответно със
засегнати части 23,51 кв.м и 16,16 кв.м съгласно
изготвения от „Магма – 97“ – АД, София, проект за ПУП – ПП за „Пътна връзка от път ІІ-76
Тополовград – Харманли при км 27+400 – дясно до кариера „Канарата“ в землището на с.
Хлябово, в НТП – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“.
2. На основание чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ определя
срок на валидност на даденото съгласие – една
година от датата на влизане на решението в сила.
3. Одобрява изготвения ПУП – ПП за изграждане „Пътна връзка от път ІІ-76 Тополов
град – Харманли при к м 27+40 0 – д ясно до
кариера „Канарата“ в землището на с. Хлябово,
община Тополовград, представляващ част от
КПИИ, състоящ се от следните самостоятелни
части:
проект за ПУП – ПП за „Пътна връзка „Пътна връзка от път ІІ-76 Тополовград – Харманли
при км 27+400 – дясно до кариера „Канарата“
в землището на с. Хлябово, община Тополов
град и инвестиционен проект за изграждане на
„Пътна връзка „Пътна връзка от път ІІ-76 Тополовград – Харманли при км 27+400 дясно до
кариера „Канарата“ в землището на с. Хлябово,
община Тополовград.
4. Възлага на заинтересуваното лице „Магма – 97“ – АД, София, да извърши за своя сметка
всички процедури, свързани с промяна предназначението на земята на частите от общинските ПИ
№ 118050 и ПИ № 117051, засегнати от трасето,
както и със строителството и въвеждането на
отбивката в експлоатация.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Тополовград пред Административния съд – Ямбол.
2938

Председател: Пл. Минчев

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № 247
от 12 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП и Решение № 54
от 16.02.2012 г. на Общинския съвет – с. Аврен,
нареждам:
1. Да се преобразуват чрез вливане към ЦДГ
„Радост“, с. Аврен, с филиал в с. Казашка река:
1.1. ЦДГ„Пролет“, с. Дъбравино, с филиал в
с. Царевци – 3 групи;
1.2. ЦДГ „Синчец“, с. Синдел, с филиал в с.
Тръстиково – 3 групи.
2. Да се преобразуват чрез вливане към ЦДГ
„Щурче“, с. Приселци, с филиал в с. Бенковски:
2.1. ЦДГ„Морско конче“, с. Близнаци, с филиал
в с. Садово – 2 групи.
3. Обучението и възпитанието на децата по
т. 1 и 2 до 6-годишна възраст в изнесените групи
да се осъществява в съответните населени места.
4. Трудовите правоотношения с персонала
на горепосочените детски градини да се уредят
в съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 2 и ал. 2 КТ.
5. Задължителната документация на ЦДГ
„Пролет“, с. Дъбравино, и ЦДГ „Синчец“, с.
Синдел, да се приеме и съхранява от директора
на ЦДГ „Радост“, с. Аврен.
6. Задължителната документация на ЦДГ
„Морско конче“, с. Близнаци, да се приеме и
съхранява от директора на ЦДГ „Щурче“, с.
Приселци.
7. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между тях и приемащите детски градини.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на директора дирекция „ОКМДТ“ и началникотдел „ФС“ в Община Аврен.
Копие от заповедта да се сведе до знанието
на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
3019

Кмет: Ем. Манолов

5. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Матилда“, разположена в землището на с.
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ДЪРЖАВЕН

Кобилино, община Ивайловград, област Хасково,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г., както следва
№

X (m)

Y (m)

1

4528681

9464851

2

4528674

9465501

3

4528001

9465501

4

4527997

9465162

5
4527993
9464892
3038
6. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Дермен дере“, разположена на територията на
община Стамболово, област Хасково, и община
Кърджали, област Кърджали, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.,
както следва:
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1

2

3

27

4545576

9436420

28

4545216

9436274

29

4545184

9435925

30

4545498

9435833

31
4545636
9435856
3039
19. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ
„Теменужките“, разположена на територията на
община Вълчи дол, област Варна, със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№
1.

Y (m)
4716445

X (m)
9613785

2.

4716465

9614915

3.

4716270

9614950

4.

4715830

9614885

5.

4715590

9614720

6.

4715490

9614690

7.

4715495

9613965

№

X (m)

Y (m)

1

2

3

1

4548637

9435083

2

4548718

9440409

3

4549425

9440374

4

4550305

9439392

5

4550748

9439674

6

4550453

9441053

7

4547248

9442002

8

4546735

9439570

9

4546722

9438350

10

4546000

9438250

11

4546000

9437500

12

4545842

9437292

13

4545546

9436937

1

2

3

14

4545227

9437167

1.

4741522

8441836

15

4544193

9436545

2.

4742968

8447418

16

4544671

9436207

3.

4739274

8447380

17

4545215

9435360

4.

4731412

8455733

18

4546895

9435360

5.

4731412

8458532

19

4547300

9435257

6.

4729972

8461557

20

4547906

9434854

7.

4723018

8466905

21

4546965

9436335

8.

4718687

8473983

22

4547291

9437595

9.

4720165

8468795

23

4546577

9437833

10.

4722739

8466638

24

4545977

9436508

11.

4720711

8465139

25

4545930

9436114

12.

4721923

8463108

26

4545883

9436381

13.

4725688

8460010

8.
4716165
9613765
3042
22. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Чупрене“, разположена на територията
на област Монтана, със следните координати в
координатна система1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

С Т Р.

60
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1

2

3

14.

4723828

8453133

15.

4725202

8452196

16.

4727007

8454334

17.

4729982

8444672

18.

4735109

8441528

19.

4741100

8443100

20.

4741100

8443650

21.

4740500

8443650

22.

4740500

8443100

26.

4739070

8445250

23.

4739250

8445400

24.

4738950

8445750

25.

4738750

№

X (m)

Y (m)

1

4504310

9401640

2

4511300

9402400

3

4515580

9405000

4

4516620

9406400

5

4518000

9406700

6

4518000

9408400

7

4511000

9403500

8

4509000

9403500

9

4505290

8445550
3041
27. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в
площ „Незабравка“, разположена на територията
на община Кирково, област Кърджали, и описана
със следните координати в координатна система
1970 г., както следва:

9404737
3040
1. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-5 от 8.03.2012 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-14 от 8.03.2010 г. за
обект: „Сероочистваща инсталация на блокове 5
и 6 на ТЕЦ „Марица-изток 2“, Етап 03: абсорбен
съд, помпена станция № 1, помпена станция
№ 2, две сгради със зала КРУ и зала КИП и А,
подготовка на варовикова суспензия с варовикови силози, разтоварище на варовик, ескалатор,
резервоар за варовикова суспензия и ресивер
за инструментален въздух, разположени на
открито, тръбна естакада, свързваща помпена
сграда № 1 (зоните на абсорбера) и съществуващата тръбна естакада на СОИ на блокове 1 – 4,
изместване на подземни комуникации; част от
подетап 3: съоръжение „Хидроциклон“ – преместване на съоръжението и изграждане на нова
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сграда за него. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен
съд чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството в 14-дневен срок от обнародване на обявлението.
3172
3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-4 от 6.03.2012 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-48 от 13.10.2008 г.
със забележка за обект: „Инсталация за обезводняване на гипс от СОИ на блокове 1 до 6“,
намиращ се в УПИ I-1, 5, 6, кв. 3 по ПРЗ на ТЕЦ
„Марица-изток 2“, с. Ковачево, община Раднево,
област Стара Загора, подобект: „Технологичен
разпределителен пункт за т. 7.“
3173
250. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № 0248/2011/000237 от 2.03.2012 г. възлага
на „Прогрес БГ“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ
201752812, с адрес Несебър, к.к. Слънчев бряг,
кв. Пясъците 102, к/с „Сий Дриймс“, следния
недвижим имот: самостоятелен обект – помещение „Охрана“ с идентификатор на самия обект
51500.507.600.2.42, намиращ се в гр. Несебър,
к.к. Слънчев бряг-запад, к/с „Сий Дриймс“, блок
С, ет. 0, и разположен в сграда с идентификатор
51500.507.600.2, със самостоятелен вход от запад
и застроена площ 21,10 кв. м, състоящ се от помещение за охрана и баня с тоалетна, намиращ
се на партерен етаж, кота + 0,00, при граници:
на изток – рецепция, на запад – общ коридор
и двор, на север – общ коридор, на юг – двор,
както и 0,87 % идеални части от общите части на
сградата, за сумата 16 170 лв. Имотът се продава
такъв, какъвто е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
3016

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Деница Тушар Котари
и Цонка Георгиева Велкова със съдебен адрес
Варна, ул. Васил Априлов 1, офис 3, чрез адв.
Борислав Златев на Наредба № 2 от 29.10.2004 г.
за условията и реда за провеждане на изпита за
адвокати и младши адвокати, издадена от Висшия
адвокатски съвет (обн., ДВ, бр. 99 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 39 от 2005 г.; попр. бр. 41 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 62 от 2008 г.; изм., бр. 21 от 2011 г., във
връзка с което е образувано адм. д. № 2520/2012
по описа на ВАС.
3057
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорването от Кръстю Евстати-
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ев Статев от София срещу § 34 от Постановление № 231 на Министерския съвет от 2011 г., с
което се изменя чл. 90 от Правилника за прилагане
на Закона за държавната собственост, по което
е образувано адм. дело № 2475/2012 по описа на
Върховния административен съд.
3181
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, съобщава че е образувано адм. дело
№ 195/2012 по жа лба на Гергана Георгиева
Йорданова против Решение № 3411-7 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – Варна, с което
е одобрен ПУП – ПУР на с. о. „Планова“ в частта
относно имот № 1254. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституиране
като ответник в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба на
Гергана Георгиева Йорданова.
3182
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от „КНИК“ – ООД, гр. Добрич,
на Заповед № 127 от 1.02.2012 г. на кмета на
Община гр. Добрич за одобряване изменение
на ПУП – ПРЗ за УПИ ІV-93 за „Жилищно
строителство“ в кв. 120 на ЦГЧ – гр. Добрич,
като съгласно изискванията на чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ предназначението на УПИ ІV-93 става за
„ОО – офис сграда“; предвижда се ново, свързано
застрояване, указано с ограничителни линии с
Н до 12 м и устройствени показатели: плътност
на застрояване макс. 70 %, Кинт. до 3,0; пл. на
озел. мин. 20 % – 1/3 дървесна растителност,
във връзка с което оспорване е образувано адм.
д. № 116/2012 по описа на Административния
съд – Добрич. Заинтересуваните лица, за които
решението се явява благоприятен акт, могат в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението за оспорване в „Държавен вестник“ да
подадат заявление в изискуемата съгласно чл. 218,
ал. 4 ЗУТ форма, за да бъдат конституирани като
ответници по делото.
3183
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 6945/2011 по описа на II отделение,
27 състав, насрочено за 15.05.2012 г. в 10 ч., по
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жалба на Мариана Стефанова Попова срещу Заповед № РД-09-50-485 от 30.03.2011 г. на главния
архитект на София. В едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда. Заинтересованите лица имат право да се конституират като
ответници в производството пред съда в срока
по ал. 1 чрез подаване на заявления до съда със
съдържанието, определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и
приложенията, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби. Съдът призовава Данаил Емилов Попов
като заинтересована страна по делото. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
3184
Софийският районен съд, III гр. отделение,
117 състав, уведомява А хмад Шеих Машаел,
гражданин на Сирия, роден на 2.05.1965 г., че
има качеството на ответник по гр.д. № 16717/2011
по описа на СРС, III ГО, 117 състав, образувано
по предявен от Милена Чавдарова Мантовска
иск с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК за
лишаване от родителски права по отношение на
детето Дани Ахмад Машаел, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
III ГО, 117 състав, за връчване на съобщение по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
3027
Хасковският районен съд уведомява Салах
Аюбе, роден на 22.08.1978 г., гражданин на Мароко,
без адресна регистрация в Република България,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ за получаване на съобщението с приложените книжа като ответник по
гр. д. № 454/2012, заведено от Румяна Атанасова
Тиминева от Хасково, ул. Ветрен 8, ет. 1, ап. 1,
с правно основание чл. 49, ал. 1 и 3 СК. Ако не
се яви, за да получи съобщението с книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
3185

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
16. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на спортистите олимпийци“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение
на УС от 7.02.2012 г. свиква отчетно-изборно
събрание на 24.04.2012 г. в 12 ч. в седалището
в София, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев 4,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружение „Българска асоциация на спортистите олимпийци“ за периода 2007 – 2011 г.;
2. приемане на изменения и допълнения на
устава на сдружение „Българска асоциация на
спортистите олимпийци“; 3. избор на ръководни
органи на сдружение „Българска асоциация на
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спортистите олимпийци“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3168
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а СК „ Левски – ЙОВА Спорт“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събране на СК „Левски – ЙОВА Спорт“ на 30.04.2012 г. в 10,30 ч. в
София, зала „Универсиада“, заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СК „Левски – ЙОВА“ за 2011 г.; 2. освобождаване на председателя и УС поради изтичане
на мандата; 3. избор на председател за нов мандат; 4. избор на членове на УС за нов мандат;
5. приемане на бюджет 2012 г.; 6. приемане на
програма за дейността на клуба за бъдещия период; 7. утвърждаване на вътрешни наредби на
СК „Левски – ЙОВА Спорт“ и спортен календар
за 2012 г.; 8. текуща информация.
3213
15. – Управителният съвет на сдружение
„Майка България“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 3.05.2012 г. в
14 ч. в София 1000, пл. Света Неделя 5, „Шератон София Хотел Балкан“, при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на управителния съвет
и контролния съвет на сдружение „Майка България“; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на сдружение „Майка България“ за 2011 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет и контролния съвет за
дейността им през 2011 г.; 4. промени в устава
на сдружение „Майка България“; 5. промени в
състава на управителния съвет и контролния съвет
на сдружение „Майка България“; 6. приемане на
основни насоки за дейността на сдружение „Майка
България“ за периода май 2012 г. – май 2013 г.;
7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 15 ч. на същото място, при същия дневен ред
независимо от броя на представените членове.
Поканват се всички членове на сдружението с
право на глас да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени
от тях лица.
3192
4. – Управителният съвет на Българската федерация ветерани спортисти (БФВС) на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на БФВС на 4.05.2012 г. в 12 ч. в Спортната зала
на СК „Стоянстрой“, бул. 6 септември 52, Пловдив, при следния дневен ред: 1. информация за
дейността и финансов отчет на БФВС за 2011 г.;
2. доклад на контролната комисия за 2011 г.; 3.
вътрешен и международен спортен календар и
бюджет на БФВС за 2012 г.; 4. промени в устава
и наименованието на БФВС; 5. разни. Поканват
се всички членове на БФВС да участват в общото
събрание. Регистрацията на членовете на БФВС
започва на 4.05.2012 г. от 11,10 ч. и приключва в
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 4.05.2012 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете на БФВС в офиса
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на БФВС по адреса на управление в София,
бул. Васил Левски 75, ет. 4, от 10 до 16 ч. всеки
работен ден.
3210
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Тенис – ски – голф клуб“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 10.05.2012 г. в 18 ч. в София,
Студентски град, в сградата на тенис комплекс
„Мир и дружба“, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на клуба за дейността му през 2011 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 3. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 4. избор на нови членове
на сдружението. Поканват се всички членове да
присъстват. Материалите по въпросите от дневния
ред са на разположение на членовете на адреса
на управление на сдружението всеки работен
ден в рамките на работното време. Членовете
се легитимират с документ за самоличност, а
техните пълномощници – с нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
3169
41. – Националният съвет на Българския Червен кръст, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 16 от устава на БЧК свиква по своя инициатива редовна сесия на 64-ото общо събрание на
организацията за 2012 г. на 11.05.2012 г. в 16 ч. и
на 12.05.2012 г. в 9 ч. в административната сграда
на БЧК, София, бул. Джеймс Баучер 76, зала „София“, при следния дневен ред: на 11 май 2012 г.: 1.
отчет на Националния съвет на БЧК за дейността
на организацията за 2011 г. и годишен финансов
отчет за 2011 г.; 2. отчет на бюджет – 2011 г.; 3.
отчет на Националната контролна комисия за
2011 г.; 4. отчет на Етичната комисия за 2011 г.;
на 12 май 2012 г.: 5. план за работата на БЧК за
2012 г.; 6. бюджет на БЧК за 2012 г.; 7. изменение
и допълнение на устава на БЧК; 8. изменение и
допълнение на статута на БМЧК; 9. организационни въпроси; 10. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и ще се проведе, ако се
явят най-малко 40% от всички негови членове.
3207
30. – Управителният съвет на Съюза на българските музикални и танцови дейци, София,
на основание чл. 26, ал. 1 от устава на съюза
във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ХХ редовен
конгрес на СБМТД на 12 и 13.05.2012 г. в 9 ч. в
София, конферентната зала на хотел „Родина“,
бул. Тотлебен 8 (до Руски паметник), при следния дневен ред: 1. избор на комисии и доклад на
мандатната комисия; 2. одобряване решенията на
управителния съвет съгласно чл. 28, т. 3 от устава;
3. отчет за дейността на ръководството на СБМТД;
4. отчет на контролния съвет и разисквания по
докладите; 5. освобождаване на действащия управителен съвет; 6. приемане на промени в устава
на СБМТД; 7. избор на ръководни органи; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
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независимо от броя на присъстващите делегати.
Материалите за конгреса са на разположение в
СБМТД – София, бул. Витоша 12, всеки работен
ден от 9 до 17 ч.
3028
21. – Управителният съвет на Асоциацията
на учителите по български език и литература,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на АУБЕЛ на 13.05.2012 г.
в 9,30 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий 35, в
сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
АУБЕЛ за периода 28.03.2011 г. – 13.05.2012 г.;
2. доклад на ревизионната комисия на АУБЕЛ;
3. приемане на бюджет за 2012 г. на АУБЕЛ;
4. приемане на основни насоки и тематична
програма за дейността на АУБЕЛ; 5. разни.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на членовете на
АУБЕЛ и ще бъдат представени от управителния съвет на всеки член при поискване. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на 13.05.2012 г.
в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Присъствието на общото събрание задължава членовете на АУ БЕЛ да са заплатили
членски внос за текущия месец.
3212
1. – Управителният съвет на СНЦ „Камара на
енергийните одитори“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ със свое решение свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 15.05.2012 г. в 11 ч.
на адрес: София, ул. Г. С. Раковски 108 (сградата
на ФНТС – на ъгъла на ул. Г. С. Раковски и ул.
Ген. Гурко, до банка ОББ), зала № 1 (ет. 2), при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
на КЕО за 2011 г.; 2. приемане на програма за
дейността на КЕО за 2012 г.; 3. разни. Регистрацията на членовете се извършва от 10,45 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе при същия дневен
ред в 12 ч., като се счита за редовно, колкото и
членове да присъстват.
3167
6. – Управителният съвет на Асоциацията на
културните мениджъри в България – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 и чл. 26,
ал. 1 от устава свиква редовно общо събрание
на асоциацията на 15.05.2012 г. в 15 ч. в клуба
на Младежки театър „Николай Бинев“, София,
бул. Княз Дондуков 8 – 10, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
през 2011 г.; 2. обсъждане на проекти за 2012 г.;
3. приемане на нови членове; 4. определяне размера на годишния членски внос; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3211
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български дамски автомобилен клуб „Класик“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 15.05.2012 г. в 17,30 ч.
в София, ж.к. Света Троица, бул. Сливница, бл.
173, вх. В, ет. 9, ап. 88, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на управителния съвет за 2008,
2009, 2010 и 2011 г.; 2. приемане на нови членове
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на сдружението; 3. освобождаване на досегашния
управителен съвет и избор на нов управителен
съвет; 4. промени в устава на „Български дамски
автомобилен клуб „Класик“; 5. вземане на решение
за участие на „Български дамски автомобилен
клуб „Класик“ като учредител в сдружението на
българските сдружения и ретро клубове, избор
на лице, което да вземе участие в учредителното
събрание на учредяваното сдружение, с правото да
гласува по точките от дневния ред, както намери
за добре, и да подпише устава и други документи,
необходими за учредяването на това сдружение,
както и всички други въпроси, свързани с това;
6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23, изр. второ от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
3009
16. – Управителният съвет на СНЦ в частна
полза „Училищно настоятелство при ЦДГ 114“,
София, с решение от 10.02.2012 г. на основание
чл. 23 от устава на сдружението във връзка с
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 18.05.2012 г. в 16 ч. в София 1612,
район „Красно село“, бул. Цар Борис ІІІ № 54А,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове и приемане на нови членове; 2. вземане
на решение за преобразуване на сдружението от
такова в „частна полза“ в такова „за извършване
на обществеполезна дейност“ в съответствие с
изискванията на Закона за народната просвета;
3. освобождаване на членове на УС; 4. избор на
нов УС на сдружението.
3193
9. – Управителният съвет на сдружение „Група Фройдистко поле в България“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 19.05.2012 г. в 17,30 ч. в
София, бул. Гоце Делчев, бл. 32, вх. 1, ет. 1, ап. 1,
в офиса на Асоциация „Дете и пространство“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейностите на сдружението за 2010 – 2011 г.: проведени
семинари, лекции, лаборатории, връзка с Ново
Лаканианско училище, картели, публикации,
библиотека; гласуване на отчета; 2. финансов
отчет на сдружението; гласуване на отчета; 3.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 4. обсъждане и гласуване на промени
в управителния съвет; 5. обсъждане на смяна на
името на сдружението и приемане на ново име;
6. приемане на нови членове на сдружението; 7.
обсъждане на дейностите на сдружението през
2012 – 2013 г.; 8. други точки. В случай на липса
на кворум общото събрание се свиква на същата
дата и същия адрес в 18,30 ч.
3208
12. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
„Камчия – 2004“ при СОУ „Свети К лимент
Охридски“ – гр. Дългопол, област Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.04.2012 г. в 18 ч. в сградата на СОУ
„Св. Климент Охридски“ в гр. Дългопол, ул.
Цар Симеон 50, в актовата зала, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на „Училищно
настоятелство „Камчия – 2004“ – гр. Дългопол,
за 2011 г.; 2. освобождаване от отговорност на
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членовете на СН на УН и на председателя на СН
за дейността им до 31.12.2011 г. поради изтекъл
мандат; 3. избор на нов съвет на настоятелите;
4. предложение за изменение и допълнение в
устава на УН; 5. приемане на нови членове
на сдружението; 6. разни. Поканват се всички
членове и кандидат-членове на сдружението да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете.
3195
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ Асоциация на студентите
медици“ – Пловдив (АСМ – Пловдив), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.04.2012 г. в 10 ч. в 7-а аудитория на Медицинския
университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А,
при следния дневен ред: 1. прием на кворум; 2.
избор на протоколчик на общото събрание; 3. избор
на комисия по избора; 4. избор на председател
на общото събрание на АСМ – Пловдив; 5. отчет
на УС и КС за изминалия мандат; 6. промени в
устава на сдружението; 7. избор на председател на
АСМ – Пловдив; 8. избор на УС на АСМ – Пловдив; 9. избор на КС на АСМ – Пловдив; 10. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3036
17. – Управителният съвет на Спортен клуб
по кану-каяк „Тракия“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 15.05.2012 г. в 18 ч. в заседателната
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зала на второ ниво на финалния комплекс на
Гребен канал – Пловдив, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Спортен клуб по
кану-каяк „Тракия“ за периода 2007 – 2011 г.;
2. финансов отчет за 2011 г.; 3. доклад на контролния съвет; 4. изменение и допълнение на
устава на СККК „Тракия“; 5. освобождаване и
избор на нови членове на сдружението; 6. избор
на председател и управителен съвет; 7. разни.
Писмените материали за събранието ще бъдат
на разположение на членовете в работния офис
на сдружението – Пловдив, ул. Ясна поляна 2А
(Стара гребна база), всеки ден от 9 до 17 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3196
Николай Кирчев Колев – ликвидатор на фондация „Европейски ценности 2000“, Силистра, в
ликвидация по ф. д. № 629/98 на Силистренския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3029
Цветанка Кирилова Тодорова – ликвидатор
на СНЦ „Булкемпо клуб „Багатур“ – Годеч, в
ликвидация по ф. д. № 66/2010 на Софийския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
3174
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