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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за приемане на Наредба за условията, реда
и начина за изготвяне на докладите и за
верификация на докладите на операторите
на инсталации и на авиационните оператори
и за изготвяне и проверка на заявления на
нови участници
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за услови
ята, реда и начина за изготвяне на докладите
и за верификация на докладите на операторите
на инсталации и на авиационните оператори
и за изготвяне и проверка на заявления на
нови участници.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията,
реда и начина за изготвяне на докладите и
за верификация на докладите на операторите
на инсталации и на операторите на въздухо
плавателни средства, приета с Постановление
№ 298 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 99 от 2010 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията, реда и начина за изготвяне на
докладите и за верификация на докладите
на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка
на заявления на нови участници
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят условията,
редът и начинът за:
1. изготвяне и представяне на годишните
доклади за емисии на парникови газове от
операторите на инсталации по чл. 36, ал. 1
от Закона за ограничаване изменението на
климата (ЗОИК) и на годишните доклади за
емисиите и данните за тонкилометрите от
авиационните оператори по чл. 36, ал. 2 ЗОИК;
2. верификация на докладите по т. 1;
3. приемане и проверка на верифицираните
доклади по т. 1;
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4. извършване на консервативна оценка на
емисиите съгласно чл. 36, ал. 5 ЗОИК;
5. изготвяне и проверка на заявления за
нови участници;
6. докладване по чл. 24 от Решение на
Европейската комисия от 27 април 2011 г. за
определяне на валидни за целия Европейски
съюз преходни правила за хармонизираното
безплатно разпределяне на квоти за емисии
съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО
(ОВ, L 130 от 17 май 2011 г.), наричано понататък „Решение № 2011/278/ЕС“.
Чл. 2. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС) е компетентен орган за:
1. приемане и проверка на годишните ве
рифицирани доклади за емисии на парникови
газове на операторите на инсталации и на
годишните доклади за емисиите и данните за
тонкилометрите на авиационните оператори;
2. извършване на консервативна оценка
на емисиите на дадена инсталация или на
авиационен оператор в случаите по чл. 36,
ал. 5 ЗОИК.
(2) Министърът на околната среда и водите
е компетентен орган за:
1. приемане и проверка на заявления за
нови участници;
2. проверка на информацията по чл. 17;
3. изпращане до Европейската комисия на
информацията по чл. 19, параграф 4 и чл. 24,
параграф 2 от Решение № 2011/278/ЕС;
4. координиране на дейности по смисъ
ла на чл. 69, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г.
относно проверката на докладите за емисии
на парникови газове и на докладите за тонки
лометри и относно акредитацията на прове
ряващи органи съгласно Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, L 181/1 от 12 юли 2012 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 600/2012“.
Раздел II
Условия, ред и начин за изготвяне и представяне на докладите
Чл. 3. Операторите на инсталации по
чл. 31 ЗОИК, които притежават разрешително
за емисии на парникови газове (РЕПГ), са
длъжни да изготвят съгласно чл. 36, ал. 1
ЗОИК и изискванията на Регламент (ЕС)
№ 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г.
относно мониторинга и док ладването на
ем иси и т е на парн и кови газове с ъгласно
Директива 2003/87/ЕО на Европейския пар
ламент и на Съвета (ОВ, L 181/30 от 12 юли
2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 601/2012“, годишен док ла д, съд ържащ
данните от мониторинга на емисиите на
парникови газове, отделени от инсталацията
през предходната година.
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Чл. 4. (1) Авиационните оператори са длъж
ни да изготвят съгласно чл. 36, ал. 2 ЗОИК и
изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012
годишен доклад за емисиите и годишен доклад
с данните за тонкилометрите въз основа на
одобрените от изпълнителния директор на
ИАОС планове за мониторинг.
(2) Авиационните оператори, които ще
кандидатстват за безплатни квоти за емисии,
изготвят годишен доклад за тонкилометрите,
обхващащ данните за тонкилометрите през
годината на мониторинга, съгласно чл. 38
или 40 ЗОИК.
Чл. 5. Годишните доклади по чл. 3 и 4
трябва да съдържат информацията по При
ложение Х към Регламент (ЕС) № 601/2012 и
да включват надеждни и достоверни данни,
които да позволяват определянето на емиси
ите на парникови газове с висока степен на
точност. За постигането на висока степен на
точност се изисква:
1. да няма несъответствия на реалните
стойности с докладваните данни;
2. събирането на данните да е извършено
в съответствие с приложимите стандарти;
3. съответните данни за инсталацията да
са пълни и последователни.
Чл. 6. (1) Годишният доклад за емисиите
по чл. 3 се изготвя съгласно приложение № 1,
като се попълва електронният формуляр, пуб
ликуван на интернет страницата на ИАОС.
(2) В годишните доклади по чл. 3 операто
рите задължително представят информация
за всички източници на емисии и пораждащи
емисии потоци и данни за:
1. общото количество на емисиите на пар
никови газове, изразено в t CO 2 екв.;
2. общото количество емисии и на други
парникови газове, различни от CO 2 , изразено
в тонове, ако е приложимо;
3. методиката за мониторинг – измерва
телна или изчислителна;
4. прилаганите подреждания;
5. дейността – количеството на използвано
то гориво (в t или Nm 3) и/или количеството
на използваните материали и долната топли
на на изгаряне в GJ/t или GJ/Nm 3, посочени
поотделно;
6. емисионните фактори съгласно изисква
нията на чл. 36 от Регламент (ЕС) № 601/2012;
7. дела на биомасата, коефициентите на
окисление и превръщане, изразени като без
размерни величини;
8. случаите, при които емисионните фак
тори за горивата са отнесени към масата, а
не към енергията – заместващи данни (proxy
data) за долната топлина на изгаряне на съ
ответния пораждащ емисии поток.
(3) Когато се прилага масов баланс, опера
торите докладват масовия дебит и въглерод
ното съдържание за всеки пораждащ емисии
поток, постъпващ или напускащ инсталацията,
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и ако е приложимо – дела на биомасата, и
долната топлина на изгаряне за съответното
гориво/материал.
(4) Операторите на инсталации, които
прилагат измервателна методика, докладват
концентрациите на парникови газове и дебита
на димните газове, изразени като средного
дишни часови стойности и като обща годишна
стойност.
(5) Операторите, които използват отпадъ
ци, като горива или входящи материали в
инсталациите, посочват в годишния доклад
наименованието и кода на всеки отпадък
с ъгласно к ласифи к а ц и я та в С п ис ък а на
отпадъците на Общност та, публику ван в
Решение на Комисията от 3 май 2000 г. за
замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване
на списък на отпадъците в съответствие с
чл. 1, буква „а“ от Директива 75/442/ЕИО
на Съвета относно отпадъците, и Решение
94/904/ЕО на Съвета за установяване на спи
сък на опасните отпадъци в съответствие с
чл. 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО
на Съвета относно опасните отпадъци (OB,
L 226, 06/09/2000 г.).
Ч л. 7. (1) Операт ори т е, п ри т ежа ва щ и
РЕПГ за повече от една инсталация, които
са на различни площадки, изготвят отделни
годишни доклади.
(2) Емисиите от една инсталация, произ
хождащи от горивни или материални потоци
от един и същ вид, използвани при един и
същ вид дейност, дори и да са от различни
източници на емисии, следва да се докладват
чрез обобщени данни за съответната дейност.
Чл. 8. Операторите на инсталации при
липса на данни, необходими за определяне
на емисиите, определят заместващи данни
съгласно чл. 65, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 601/2012 и включват в годишния доклад
информация за:
1. пораждащия емисии поток или източник
на емисии, за който липсват данни;
2. причините за всяка липса на данни;
3. началната и крайната дата и час на всеки
период, за който липсват данни;
4. стойностите на емисиите, изчислени на
базата на заместващи данни;
5. подробно описание на метода за оценка,
използван за определяне на заместващите
данни, ако не е бил включен в плана за
мониторинг, включително доказателства, че
използването му не води до недооценка на
емисиите от съответния период.
Чл. 9. Операторите на инсталации пред
ставят с годишните доклади по чл. 3 месечни
справки за изразходваните количества горива
и материали или за произведената продукция
за периода на докладване, както и за резул
татите от извършените лабораторни анализи,
ако е приложимо.
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Чл. 10. (1) Годишните доклади по чл. 4,
ал. 1 се изготвят съгласно приложение № 2,
като се попълват електронните формуляри,
п ублик у вани на ин тернет ст раницата на
ИАОС.
(2) Годишните доклади по чл. 4, ал. 2 се
изготвят съгласно приложение № 3, като се
попълва електронният формуляр, публикуван
на интернет страницата на ИАОС.
(3) Общото количество на годишните еми
сии се посочва като цяло число – тонове СО 2
или СО 2 екв. Докладваните тонкилометри се
закръглят до тонкилометър.
Чл. 11. (1) В случаите, при които има смяна
на подреждания в рамките на един период на
докладване, операторите на инсталации и ави
ационните оператори изчисляват и докладват
емисиите в годишните си доклади поотделно
за съответните части на докладвания период.
(2) В докладите по чл. 3 и чл. 4, ал. 1 се
включва информация за:
1. временни или постоянни промени в
подрежданията, причините за тези промени,
както и началните и крайните им дати;
2. други промени в инсталацията/въздухо
плавателното средство по време на периода
на докладване, които са от значение за оп
ределяне емисиите на парниковите газове.
Чл. 12. Докладите по чл. 3 и 4 подлежат
на верификация след изготвянето им съглас
но изискванията на раздел V и на Регламент
(ЕС) № 600/2012.
Раздел III
Приемане и проверка на докладите за емисии
на оператори на инсталации и на авиационни
оператори
Чл. 13. (1) Операторите на инсталации
и авиационните оператори са длъжни да
представят в ИАОС на хартиен и електронен
носител оригинал на верифицирания годишен
доклад за емисиите и данните за тонкило
метри за предходната година, както и копие
на верификационния доклад, подписан от
верификационния орган, в срок до 31 март
на текущата година. При различия в данните
на хартиения и на електронния носител се
приемат данните на хартиения носител.
(2) Операторите на инсталации/авиаци
онните оператори подават дек лараци я за
достоверност на данните, включени във ве
рифицираните доклади.
(3) При представяне на документите по ал. 1
операторите на инсталации/авиационните опе
ратори посочват в декларация информацията
от докладите по чл. 3 и 4, която представлява
производствена тайна, търговска тайна или
интелектуална собственост по смисъла на
чл. 20, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за опазване
на околната среда (ЗООС).
(4) Докладите по чл. 3 и 4 се подават на
български език.
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(5) Авиационните оператори представят на
компетентния орган по чл. 2, ал. 2 доклад за
тонкилометрите, обхващащ данните за тон
километрите през годината на мониторинга,
който да е верифициран съгласно изисква
нията на Регламент (ЕС) № 600/2012, в срок
до 7 март на годината, следваща годината на
мониторинг по чл. 38 и 40 ЗОИК.
Чл. 14. (1) Компетентният орган по чл. 2,
ал. 1 проверява в 7-дневен срок от подава
нето в ИАОС на верифицираните годишни
доклади по чл. 3:
1. съдържанието и формата им съгласно
приложение № 1;
2. съответствието на представените в до
клада данни с изискванията на действащото
РЕПГ, с одобрения план за мониторинг и
с Приложение Х, т. 1 към Регламент (ЕС)
№ 601/2012.
(2) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
проверява в 7-дневен срок от подаването в
ИАОС на верифицираните годишни доклади
по чл. 4:
1. съдържанието и формата им съгласно
приложения № 2 и 3;
2. съответствието с изискванията на одо
брените планове за мониторинг на емисиите и
данните за тонкилометрите и с Приложение Х,
т. 2 и 3 към Регламент (ЕС) № 601/2012.
(3) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
изисква с писмо от операторите на инсталации
и от авиационните оператори да представят
допълнителна и/или уточняваща информация
по отношение на докладваните данни, ако
по време на проверка по ал. 1 и 2 се устано
ви такава необходимост. Информацията се
представя в 3-дневен срок от получаване на
писмото.
(4) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
при установени несъответствия в резултат на
проверката по ал. 1 указва с писмо на съот
ветната регионална инспекция по околната
среда и водите (РИОСВ) към министъра на
околната среда и водите да извърши проверка
на място или по документи за съответствие с
докладваните данни. Резултатите от провер
ката се представят в ИАОС в 5-дневен срок
от получаване на писмото.
(5) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
изисква с писмо от оператора на инсталаци
ята/авиационния оператор да представи нов
верифициран доклад, когато в резултат на
проверките по ал. 1 и 2 се установят несъот
ветствия, водещи до промяна в крайното общо
количество на емисиите. Новият верифициран
годишен доклад заедно с нов верификационен
доклад се представят в 14-дневен срок от
получаване на писмото по начин съгласно
чл. 13, ал. 1.
(6) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
изисква с писмо от оператора на инсталаци
ята/авиационния оператор да представи нов
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коригиран верифициран доклад, когато в ре
зултат на проверките по ал. 1 и 2 се установят
несъответствия, които не водят до промяна
в крайното общо количество на емисиите.
Новият коригиран доклад се представя в
14-дневен срок от получаване на писмото при
условията на чл. 13, ал. 1.
(7) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
уведомява Изпълнителна агенция „Българ
ска служба за акредитация“ и/или чрез нея
съответния орган, издал акредитацията на
верификационния орган, верифицирал го
дишните доклади по чл. 3 и 4, за установени
несъответствия в резултат на проверките по
ал. 1 и 2 или в новия верифициран доклад по
ал. 5, в срок до 30 юни на текущата година.
(8) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
в 7-дневен срок от датата на получаване на
верифицираните годишни доклади:
1. писмено уведомява операторите на ин
сталации/авиационните оператори, в случай
че не са констатирани несъответствия при
проверката по ал. 1 и 2;
2. публикува докладите на своята интернет
страница; не подлежи на публикуване частта
от информацията в докладите, която предста
влява производствена тайна, търговска тайна
или интелектуална собственост по смисъла
на чл. 20, ал. 1, т. 2 и 3 ЗООС.
Чл. 15. Операторите на инсталации и ави
ационните оператори не могат да извършват
прехвърляния на квоти, в случай че не пред
ставят верифициран годишен доклад в срок до
31 март на текущата година и/или същият не
е приет от компетентния орган по чл. 2, ал. 1.
Раздел IV
Консервативна оценка
Чл. 16. (1) Компетентният орган по чл. 2,
ал. 1 извършва консервативна оценка на еми
сиите на дадена инсталация или на авиационен
оператор в случаите по чл. 36, ал. 5 ЗОИК.
(2) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
извършва консервативна оценка на емисиите
от инсталации в случаите по ал. 1 въз ос
нова на представена от съответната РИОСВ
информация за работата на инсталацията
през докладвания период и одобрения план
за мониторинг, като съобразява данните за
емисии от предходни годишни верифицирани
доклади.
(3) В 3-дневен срок от установяване на
обстоятелствата по чл. 36, ал. 5 ЗОИК ком
петентният орган по чл. 2, ал. 1 писмено
уведомява за това оператора на инсталацията
и изисква съответната РИОСВ да извърши
проверка на място и да представи в ИАОС в
5-дневен срок от извършване на проверката
цялата налична информация за инсталацията
през докладвания период, която да включва:
1. режими на работа на инсталацията;
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2. реален капацитет на инсталацията;
3. количествата и вида на използваните
горива, суровини и спомагателни материали,
както и готовата продукция;
4. данни за настъпили изменения в работа
та и във функционирането на инсталацията,
които са от значение за общите емисии.
(4) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
извършва консервативна оценка за изчисля
ване на емисиите, отделени от инсталацията
през докладвания период, в 5-дневен срок от
получаване на информацията по ал. 3.
(5) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 в
срока по ал. 4 писмено уведомява оператора
на инсталацията за количеството изчислени
емисии, получени в резултат на консерватив
ната оценка, и разпорежда на отговорно длъж
ностно лице от ИАОС да отрази съответното
количество емисии в Националния регистър
за търговия с квоти за емисии на парникови
газове (НРТКЕПГ) в 5-дневен срок от датата
на разпореждането.
(6) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
извършва консервативна оценка на емисиите
на авиационен оператор в случаите по ал. 1,
като използва данните от Евроконтрол за
съответния авиационен оператор и въз основа
на одобрени планове за мониторинг на годиш
ните емисии и на данните за тонкилометрите.
(7) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
уведомява писмено авиационния оператор за
извършената консервативна оценка по ал. 6
и разпорежда на отговорно длъжностно лице
от ИАОС да отрази съответното количество
емисии в НРТКЕПГ в 5-дневен срок от датата
на разпореждането.
Раздел V
Докладване на данни за промени в експлоатацията и капацитета на инсталациите и
изготвяне и проверка на заявления за нови
участници
Чл. 17. (1) Операторите, притежаващи РЕПГ,
са длъжни за целите на чл. 47, ал. 2 ЗОИК,
независимо от уведомлението по наредбата
по чл. 5, т. 1 ЗОИК, ежегодно в срок до 15
януари да представят в Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) доклад,
съдържащ цялата информация за:
1. всяка планирана или реално настъпила
промяна в капацитета;
2. равнището на активност и експлоатацията
на инсталацията през изтеклата календарна
година;
3. произведената продукция – данни за вся
ка подинсталация в рамките на инсталацията,
за която са определени безплатни квоти.
(2) Операт ори т е, п ри т еж а ва щ и РЕПГ,
които са нови у частници по смисъла на
§ 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на
ЗОИК, подават заявление в МОСВ за раз
пределяне на безплатни квоти не по-късно
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от една година след началото на нормална
експлоатаци я на съответната инсталаци я
или подинсталация.
(3) В случаите по чл. 17, 20, 21 и 23 от
Решение № 2011/278/ЕС информацията по
ал. 1, както и заявленията по ал. 2 се подават
на електронен и на хартиен носител, като се
попълва информацията съгласно електронния
формуляр за нови участници, инсталации с
промени в капацитета и нивото на активност,
публикуван на интернет страницата на МОСВ.
При различия в данните на хартиения и на
електронния носител се приемат данните на
хартиения носител.
(4) Информацията по ал. 3 се попълва в
съответствие с изискванията на глава IV на
Решение № 2011/278/ЕС.
(5) Заявленията по ал. 2 и докладите за зна
чително намаляване на капацитета съгласно
чл. 21 от Решение № 2011/278/ЕС се приемат
за проверка, ако отговарят на изискванията по
ал. 3 и са верифицирани като задоволителни
от верификатор съгласно изискванията на
чл. 8 от Решение № 2011/278/ЕС.
(6) Докладът по ал. 1 и заявлението по
ал. 2 се проверяват в 30-дневен срок от да
тата на постъпването им в МОСВ, като при
констатирани несъответствия и пропуски се
връщат за корекции.
Раздел VI
Верификация на годишни доклади на операторите на инсталации и на авиационните
оператори
Чл. 18. (1) Верификационен орган може да
бъде всяко физическо или юридическо лице,
отговарящо на изискванията на глава трета
от Регламент (ЕС) № 600/2012 и извършващо
дейности по верификация съгласно Регламент
(ЕС) № 600/2012, което към момента на изда
ване на верификационния доклад е акредити
рано от национален орган по акредитация на
държава – членка на Европейския съюз (ЕС),
по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L
218/30, 13.08.2008 г.), да извършва верифика
ции на територията на Република България.
(2) Верификационният орган осъществява
дейността си благонадеждно, обективно и
професионално при спазване на изискванията
на ЗОИК, на наредбата, на Регламент (ЕС)
№ 600/2012, приложимото българско зако
нодателство и законодателството на ЕС във
връзка с дейностите по верификация.
Чл. 19. Верификационният орган извършва
проверката и верификацията на докладите по
чл. 3 и 4 съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 600/2012 и при спазване на следните
етапи при верификационния процес:
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1. извършване на стратегически анализ на
всички дейности, осъществявани от инстала
циите, или на всички авиационни дейности,
обхванати от доклада, осъществени от авиа
ционните оператори, и тяхното значение за
емисиите;
2. извършване на проверки, включително на
внезапни, на място на обект, който се намира
в инсталацията, или в обекти, използвани
от авиационния оператор за провеждане на
авиационни дейности, обхванати от доклада;
3. оценяване на всички източници на емисии
в инсталацията или от авиационните средства
на един авиационен оператор по отношение на
надеждността на данните за всеки източник,
допринасящ за общото количество емисии от
инсталацията;
4. определяне на източниците с висока
степен на риск от грешка при определянето
на общото количество емисии, включително
избора на емисионни фактори, и за изчислени
ята, необходими за определяне на равнището
на емисиите от индивидуални източници;
5. отчитане на всички методи за ефективен
контрол на риска, прилагани от оператора
с цел намаляване степента на несигурност.
Чл. 20. (1) Верификационният орган отра
зява резултатите от извършена проверка на
докладите по чл. 3 и 4 във верификационен
доклад, изготвен в съответствие с изискванията
на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 600/2012, като
попълва електронен формуляр, публикуван
на интернет страницата на ИАОС.
(2) Верификационният орган верифицира
годишните доклади по чл. 3 и 4, след като
установи, че са спазени изискванията на чл. 5.
(3) Верификацията се извършва чрез поста
вяне на подпис и печат на верификационния
орган върху всяка страница на годишния
доклад по чл. 3 и 4.
(4) Верификационният док лад по ал. 1
може да се счита от компетентния орган по
чл. 2, ал. 1 за удовлетворителен, ако липсва
съществено разминаване между реалното и
докладваното общо количество на емисиите.
Чл. 21. (1) Когато верификационният орган
идентифицира грешки, пропуски или несъ
ответствия относно данните за емисиите от
инсталацията и данните за годишни емисии,
и данните за тонкилометрите от авиационни
дейности, които се оценяват като съществени,
годишният доклад се счита за неудовлетво
рителен и не се верифицира от верификаци
онния орган.
(2) Верификационният доклад по чл. 20,
ал. 1 трябва ясно да посочва всички обстоя
телства, поради които:
1. верификационният орган е на мнение, че
една или няколко части на годишния доклад
за емисиите на парникови газове не съответ
стват на нормативните изисквания;
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2. верификационният орган не е в състоя
ние да получи достатъчни доказателства, за
да оцени една или повече части от съответ
ствието на годишния доклад за емисиите на
парникови газове с нормативните изисквания;
3. съществува обосновано съмнение, че су
марни грешки и пропуски в годишния доклад
водят до съществено несъответствие.
Чл. 22. (1) Когато верификационният орган
идентифицира грешки, пропуски или несъ
ответствия относно данните за емисиите от
инсталацията и данните за годишни емисии,
и данните за тонкилометрите от авиационни
дейности, които се оценяват като несъществе
ни, препоръчва във верификационния доклад
мерки за отстраняването им.
(2) В случаите по ал. 1 операторът на ин
сталация/авиационният оператор подава за
одобрение от компетентния орган по чл. 2,
ал. 1 доклад съгласно чл. 69, параграф 1 и/
или 4 от Регламент (ЕС) № 601/2012 във фор
мата на електронния формуляр, публикуван
на интернет страницата на ИАОС, в срок до
30 юни на годината, в която верификаторът
е издал верификационния доклад.
(3) Операторът на инсталация/авиацион
ният оператор описва подробно в доклада по
ал. 2 мерките за отстраняване на несъответ
ствията, грешките и пропуските по ал. 1 и
предлага график за изпълнението им.
(4) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1
следи за спазване на срока по ал. 2, проверява
изпълнението на мерките по ал. 3 и при необ
ходимост изисква документи и доказателства.
(5) Длъжностни лица от ИАОС и/или от
РИОСВ могат да извършат при необходимост
проверка на място за съответствие с изложе
ните данни и информация в доклада по ал. 2.
Констатациите от извършената проверка на
място се отразяват в протокол.
Раздел VIІ
Специални изисквания за верификация на
годишни доклади на авиационни оператори
Чл. 23. Верификационният орган вери
фицира годишните доклади на авиационни
оператори след проверка на:
1. цялостната съгласуваност между съв
купните данни за изразходваното гориво и
данните за закупеното или доставено по друг
начин гориво за въздухоплавателното средство,
извършващо авиационната дейност;
2. включването на всички полети по при
ложение № 2 към ЗОИК в доклада; за осъ
ществяване на проверката се използват данни
за разписанието и други данни за въздушното
движение, осъществено от авиационния опе
ратор, включително данни от Евроконтрол.
Чл. 24. (1) Верификационният орган из
вършва проверка и верифицира данните за
тонкилометрите, подадени в заявленията по
чл. 38, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 ЗОИК, които трябва
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да отчитат само действително извършените от
авиационния оператор полети по приложение
№ 2 към ЗОИК.
(2) При проверката по ал. 1 верифика
ционният орган прави справка с данните
за движението на оператора на въздухопла
вателното средство, включително данни от
Евроконтрол, и установява дали докладва
ният от оператора на въздухоплавателното
средство полезен товар отговаря на водените
от оператора отчети за полезния товар във
връзка с безопасността.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Годишен доклад за емисиите“ е доклад
на оператор на инсталация, извършваща про
мишлена дейност по приложение № 1 към
ЗОИК, и на авиационен оператор, извършващ
авиационни дейности по приложение № 2
към ЗОИК.
2. „Достоверност на докладването“ е на
лице, когато докладът за емисиите представя
надеждно и достоверно данните за емисиите.
3. „Подинсталация“ е условно разделяне
на инсталацията в съответствие с чл. 6 от
Решение № 2011/278/ЕС.
4. „Последователност на докладването“ е
налице, когато емисиите – предмет на мони
торинг и докладване за различни периоди,
могат да се съпоставят на базата на използване
на една и съща методология за мониторинг,
която се променя съгласно нормативните
изисквания на българското законодателство,
само с цел подобряване точността на доклад
ваните данни.
5. „Съществено несъответствие“ е индиви
дуална грешка или съвкупността от всички
грешки, пропуски и неточни твърдения в
доклада на оператора на инсталации/въздухо
плавателни средства, които могат да повлия
ят или да променят решение на лицата, за
които е предназначен докладът. Като прави
ло верификаторът би следвало да определи
несъответствие в броя на общите емисии
като съществено, ако то води до съвкупни
пропуски, неточно предаване на данни или
грешки в броя на общите емисии, по-големи
от пет процента.
6. „Точност на докладването“ е налице,
когато докладването на емисиите осигурява
определяне на действителните емисии при
възможно най-ниска неопределеност, докол
кото това практически е осъществимо, чрез
извършване на изчисление и измерване на
емисиите с полагане на дължимата грижа,
използване на подходяща методология за мо
ниторинг съгласно нормативните разпоредби
и поддържане, калибриране, използване и
проверка на измерващото, изчислителното и
изпитателното оборудване по подходящ начин.
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§ 2. За целите на наредбата се прилагат
определенията по § 1 от допълнителните
разпоредби на ЗОИК и по чл. 3 от Регламент
(ЕС) № 601/2012.
§ 3. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г.
за установяване на схема за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в рамките
на Общността и за изменение на Директива
96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 275 от 25 октом
ври 2003 г.).
2. Директива 2008/101/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
за изменение на Директива 2003/87/ЕО с
цел включване на авиационните дейности
в схемата за търговия с квоти за емисии на
парникови газове в рамките на Общността
(ОВ, L 8/3 от 13 януари 2009 г.).
§ 4. Наредбата съдържа мерки по прила
гането на:
1. Регламент (ЕС) № 600/2012 на Коми
сията от 21 юни 2012 г. относно проверката
на докладите за емисии на парникови газове
и на докладите за тонкилометри и относно
акредитацията на проверяващи органи съ
гласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета.
2. Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комиси
ята от 21 юни 2012 г. относно мониторинга
и докладването на емисиите на парникови
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета.
3. Решение на Европейската комисия от
27 април 2011 г. за определяне на валидни за
целия Европейски съюз преходни правила за
хармонизираното безплатно разпределяне на
квоти за емисии съгласно чл. 10а от Дирек
тива 2003/87/ЕО.
Заключителни разпоредби
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 5, т. 2 ЗОИК.
§ 6. Министърът на околната среда и водите
дава указания по прилагането на наредбата.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
Всеки оператор на инсталация включва след
ната информация в доклада:
А. Данни за идентифициране на инсталаци
ята, включващи:
1. Название на инсталацията, в това число
номер на РЕПГ.
2. Адрес на инсталацията, пощенски код и
страна.
3. Вида и номера на дейността, извършвана
в инсталацията съгласно приложение № 1 към
ЗОИК.
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4. Пощенски адрес, телефонен номер, номер
на факса и адрес на електронна поща на лицето
за връзка.
5. Име на оператора на инсталацията и евен
туално на дружеството майка.
6. Да се посочи дали се прилага измервателна,
или изчислителна методика съгласно чл. 21 на
Регламент (ЕС) № 601/2012.
Б. За всяка дейност по приложение № 1 към
ЗОИК, осъществявана на обекта, за която се
изчисляват емисии:
1. Данни за дейността и свързаните с тях
измервания или изчисления.
2. Избор и прилагане на емисионни фактори.
3. Делът на биомасата, изразен като безраз
мерна величина.
4. Фактори на окисляване.
5. Изчисленията, водещи до определяне на
общото количество на емисиите.
6. Удачност на избора и прилагане на методите
за измерване, в случай че се използват такива.
7. Неопределеност.
В. За всяка дейност по приложение № 1 към
ЗОИК, осъществявана на обекта, за която се
изчисляват емисии:
1. Общо количество на емисиите.
2. Информация за надеждността на методите
на измерване.
3. Неопределеност.
Г. Изисква ли се докладване по Европейския
регистър за изпускане и пренос на замърсите
лите (ЕРИПЗ)?
Идентификационен номер по ЕРИПЗ.
Д. Регист рирана ли е инста лаци ята към
Схемата за управление и одитиране по околна
среда (EMAS)?
Електронен формуляр за докладване на еми
сиите от инсталации, публикуван на адрес: http://
eea.government.bg/bg/r-r/r-te/vazhno4

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1
А. Данни за идентифициране на авиационния
оператор, включително:
1. Наименование на авиационния оператор.
2. Администриращата го държава членка.
3. Адрес, включително пощенски код и държа
ва, както и адрес за контакт в администриращата
държава членка, ако е различен от първия.
4. Регистрационните номера и типовете въздухо
плавателни средства, използвани през периода,
обхванат от доклада за авиационни дейности
по приложение № 2 към ЗОИК, за които той е
авиационен оператор.
5. Номер и издаващ орган на свидетелството
за авиационен оператор и на оперативния лиценз,
с които са извършени авиационните дейности,
изброени в приложение № 2 към ЗОИК, за които
той е авиационен оператор.
6. Адрес, телефон, факс и адрес на електронна
поща на лицето за контакти.
7. Наименование на собственика на въздухо
плавателното средство.
Б. За всеки вид гориво, за който се изчис
ляват емисии:
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1. Разход на гориво.
2. Емисионен фактор.
3. Общо количество съвкупни емисии от
всички полети, извършени през обхванатия от
доклада период, които спадат към авиационни
те дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за
които той е авиационен оператор.
4. Съвкупните емисии от: всички извършени
полети през обхванатия от доклада период, които
спадат към авиационните дейности по приложе
ние № 2 към ЗОИК, за които той е авиационен
оператор, и които са заминали от летище, раз
положено на територията на държава членка,
и са пристигнали на летище, разположено на
територията на същата държава членка.
5. Всички други полети, извършени през об
хванатия от доклада период, които спадат към
авиационните дейности по приложение № 2 към
ЗОИК, за които той е авиационен оператор.
6. Съвкупните емисии за всички полети,
извършени през обхванатия от доклада период,
които спадат към авиационните дейности по
приложение № 2 към ЗОИК, за които той е
авиационен оператор, и които са заминали от
държава членка и са пристигнали в държава
членка от трета страна.
7. Неопределеност.
В. Регистриран ли е авиационният оператор
към Схема за управление и одитиране по околна
среда (EMAS)?
Електронен формуляр за докладване на еми
сиите, публикуван на адрес: http://eea.government.
bg/bg/r-r/r-te

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2
А. Данни за идентифициране на авиационния
оператор, включително:
1. Наименование на авиационния оператор.
2. Администриращата го държава членка.
3. Адрес, включително пощенски код и държа
ва, както и адрес за контакт в администриращата
държава членка, ако е различен от първия.
4. Регистрационните номера и типовете въз
духоплавателни средства, използвани през годи
ната, обхванати от заявлението за извършване
на авиационни дейности по приложение № 2
към ЗОИК, за които той е авиационен оператор.
5. Номер и издаващ орган на свидетелството
за авиационен оператор и на оперативния лиценз,
с които са извършени авиационните дейности
по приложение № 2 към ЗОИК, за които той е
авиационен оператор.
6. Адрес, телефон, факс и адрес на електронна
поща на лицето за контакти.
7. Наименование на собственика на въздухо
плавателното средство.
Б. Данни за тонкилометрите:
1. Брой полети за всяка двойка летища.
2. Брой пътникокилометри за всяка двойка
летища.
3. Брой тонкилометри за всяка двойка летища.
4. Метод, избран за изчисляването на теглото
на пътниците и регистрирания багаж.
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5. Общо количество тонкилометри за всички
полети, извършени през годината, за която се
отнася докладът, и спадащи към авиационните
дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за
които е авиационен оператор.
В. Регистриран ли е авиационният оператор
към Схема за управление и одитиране по околна
среда (EMAS)?
Електронен формуляр за докладване на из
минатите тонкилометри, публикуван на адрес:
http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te
5960

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията по заетостта, приет с
Постановление № 125 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 38 и 48 от 2006 г.;
Решение № 12283 на Върховния администра
тивен съд от 2006 г. – бр. 102 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 86 и 101 от 2007 г., бр. 32 и 71 от
2008 г., бр. 2, 34, 74 и 85 от 2010 г., бр. 21, 58
и 97 от 2012 г. и бр. 77 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Агенцията е второстепенен разпоре
дител с бюджет към министъра на труда и
социалната политика.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 се създава т. 8:
„8. такси за даване на разрешения за уп
ражняване на трудова заетост във връзка с
издаване на Единно разрешение за пребиваване
и работа от органите на Министерството на
вътрешните работи.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. В т. 4 думата „квалификация“ се заменя
с „обучение на възрастни“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. сключва договори, свързани с осъщест
вяване на дейността на агенцията, в рамките
на предоставените му правомощия;“.
3. Точка 23 се изменя така:
„23. изпълнява и други функции, възложени
му със закон или с друг нормативен акт;“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изготвя проекти на актовете и доку
ментите, свързани с възникването, изме
нянето и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения със служителите
в агенцията;“.
2. Създава се т. 1а:
„1а. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по привеждане в изпъл
нение на влезлите в сила актове за налагане на
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дисциплинарни наказания по реда на Кодекса
на труда и Закона за държавния служител и на
съдебни решения за възстановяване на работа
на служителите, на които прекратяването на
трудовото или служебното правоотношение
с агенцията е било признато за незаконно;“.
3. В т. 2 буква „г“ се изменя така:
„г) изготвянето и прилагането на вътреш
ните правила за заплатите в агенцията;“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. поддържа и актуализира съществу
ващите бази данни и регистри, свързани с
управление на човешките ресурси;“.
5. В т. 7 думата „атестиране“ се заменя с
„оценяване“.
6. Създава се т. 8а:
„8а. въвежда в административния регистър
информация за административните структури
на агенцията и за ръководните им органи и
обявява информация за конкурсите за дър
жавни служители.“
§ 5. В чл. 11, т. 1 думите „бюджетни кре
дити“ се заменят с „бюджет“.
§ 6. В чл. 12а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 5а:
„5а. в рамките на своята компетентност
подготвя административни актове, свързани
с налагането на дисциплинарни наказания
и търсенето на имуществена отговорност
по реда на Кодекса на труда и на Закона за
държавния служител;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. организира дейностите по Наредбата за
административното обслужване и Вътрешните
правила за административното обслужване
на агенцията;“.
3. Точки 12, 13 и 14 се изменят така:
„12. планира и координира всички дейности
във връзка с подготовката и провеждането
на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
13. разработва документациите за участие
по процедурите за възлагане на обществени
поръчки;
14. подготвя, организира и провежда про
цедури за възлагане на обществени поръчки;“.
4. Точки 16, 17 и 18 се изменят така:
„16. води регистър на договорите, с изклю
чение на договорите, сключени по трудово
правоотношение;
17. подготвя и изпраща в нормативно ус
тановените срокове документите и информа
цията до Агенцията по обществени поръчки,
съответно до Регистъра на обществените по
ръчки към Агенцията по обществени поръчки,
до „Официален вестник“ и до Европейската
комисия;
18. отговаря за изготвянето на вътрешните
правила за провеждане на процедури за въз
лагане на обществени поръчки;“.
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5. Създава се нова т. 19:
„19. съхранява документите по проведе
ните процедури за възлагане на обществени
поръчки;“.
6. Досегашните т. 19, 20 и 21 стават съот
ветно т. 20, 21 и 22.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „посредничество“ се заменя
със „стратегически партньорства“.
2. Създава се т. 5:
„5. дирекция „Европейска мобилност“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думата „посредни
чество“ се заменя със „стратегически парт
ньорства“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. осъществява посредничество за наемане
на работа на български граждани в чужбина
по договори, сключени с работодатели от
държави извън Европейския съюз;“.
3. Точка 7 се отменя.
4. Създава се нова т. 12:
„12. обработва искания за упражняване
на трудова заетост на чужденци във връзка с
издаването на Единното разрешение за работа
и пребиваване от органите на Министерството
на вътрешните работи, изготвя становища и
проекти на решения за даване, отказ и отмяна
на разрешения за упражняване на трудова
заетост на чужденци;“.
5. Досегашната т. 12 става т. 13.
6. Досегашната т. 13 става т. 15 и се из
меня така:
„15. методически подпомага дирекциите
„Регионална служба по заетостта“ и дирек
циите „Бюро по труда“ в областта на изпъл
нението на международните договори и при
прилагане на нормативната уредба за заетост
на чужденци;“.
7. Точка 14 се отменя.
8. Създават се т. 16, 17 и 18:
„16. разработва специализирани услуги за
стратегически предприятия, вк лючително
предприятия, които осигуряват временна ра
бота и посредници, като модерни, съобразени
с пазара електронни услуги, сключване на
споразумения за определяне вида на услугите
и качествените стандарти на сътрудничеството,
маркетинг при участия в трудови борси и др.;
17. предоставя специализираните услуги
чрез определяне на персонален съветник и на
различни канали за комуникация – директен
контакт, телефон, електронна поща и др.;
18. работи в тясно сътрудничество с дирек
циите „Бюро по труда“ и дирекциите „Регио
нална служба по заетостта“ с цел осигуряване
на качествени посреднически услуги.“
§ 9. В чл. 14а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
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а) точка 8 се изменя така:
„8. предлага за включване в годишния
план на служителите на агенцията обучения,
свързани с повишаване на капацитета за уп
равление на програми и проекти;“
б) точка 11 се изменя така:
„11. организира и провежда тръжни проце
дури в изпълнение на европейски и междуна
родни програми и проекти по правилата и в
съответствие с изискванията на съответните
международни източници и на българското
законодателство;“
в) в т. 16 накрая думите „2007 – 2013 г.“ се
заменят с „2014 – 2020 г.“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главна дирекция „Европейски фондове
и международни проекти“ има териториал
ни звена в областните градове, в които има
седалища на дирекция „Регионална служба
по заетостта.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се отменя.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. координира, подпомага и осъществява
методическо ръководство на дирекциите „Ре
гионална служба по заетостта“ и дирекциите
„Бюро по труда“ по:“.
3. Точка 12 се изменя така:
„12. наблюдава, контролира, отчита и из
готвя периодично или ежегодно доклади за
състоянието, проблемите, насоките и ефек
тивността на трудовото посредничество, про
грамите и мерките за обучение и заетост и за
професионално ориентиране и за обучението
на възрастни в системата на агенцията;“.
4. Точка 23 се отменя.
§ 11. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. Дирекция „Европейска мобил
ност“:
1. организира и ръководи мрежата „Ев
ропейски служби за заетост“ на национално
ниво, като създава и координира партньор
ства с посреднически агенции, социалните
партньори и други заинтересовани инсти
туции с цел повишаване мобилността на
работната сила;
2. гарантира, че са изпълнени задълже
нията, произтичащи за Република България
като страна – членка на ЕС, по силата на
европейското законодателство относно об
мена на работни места, заявления за работа
и информация за недостига и излишъка на
определени професионални квалификации,
условията за живот и работа, и др.;
3. прави предложения за създаването и
поддръжката на технологична и функцио
нална инфраструктура на национално ниво,
която да позволи на партньорите на EURES в
Република България да участват в системата
за обмен на работни места и заявления за
работа на европейско ниво в EURES портала;
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4. определя един или няколко партньори
на EURES, като се стреми към оптимално
географско покритие и обхващане на пазара
на труда;
5. изработва система за мониторинг и оцен
ка на планираните от EURES партньорите
дейности, които са включени в Националния
EURES план за действие;
6. координира участието на EURES партньо
рите в България в подходящи целеви схеми/
дейности за мобилност на равнището на ЕС;
7. координира участието на EURES парт
ньорите в двустранни сътрудничества в пог
раничните региони на страната;
8. изготвя работни годишни програми и
отчети на националната мрежа в България,
които представя на Европейското бюро за
координация въз основа на съвместно дого
ворени с ЕК оперативни цели и индикатори
за измерване на резултатите;
9. осъществява активно сътрудничество с
други европейски мрежи и служби на евро
пейско, национално и регионално равнище
за постигането на полезни взаимодействия,
подобряване интегрирането на трудовите па
зари и мобилността на работната сила;
10. участва в комисии, комитети, срещи,
обучения, конференции и семинари, когато
това произтича от законодателството на ЕС,
национален нормативен акт или от разпореж
дане на ръководствата на Министерството на
труда и социалната политика или на агенцията;
11. работи активно за популяризирането на
EURES, като участва в цялостната Европейска
комуникационна стратегия, имаща за цел да
гарантира последователност и съгласуваност
на мрежата по отношение на нейните потре
бители, и участва в съвместни дейности на
всички страни – членки на ЕС, за предоста
вяне на информация;
12. създава организация за обучение на
EURES персонала на национално и регионал
но равнище съгласно изискванията на Евро
пейското бюро за координация и предоставя
възможност на EURES персонала да участва
в обучения на европейско равнище;
13. осъществява посредническа дейност за
заетост на български граждани по заявени
работни места от работодатели от държавите
от ЕС/ЕИП и Конфедерация Швейцария и за
заетост на гражданите от тези държави по
обявени работни места от български рабо
тодатели, като се обхващат всички фази – от
подготовката преди наемане на работа до
подпомагане след устройване на работа, в
това число предоставяне на информация и
консултация;
14. участва в изпълнението на дейности,
свързани с програми и проекти, финансира
ни от Европейския социален фонд, в т. ч. по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, за реализиране на EURES услуги
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те и дейности, като провеждане на трудови
борси, интервюта, както и за подпомагане на
пригодността за мобилност чрез организи
рането на езикови обучения, интеграционни
обучения и др.;
15. участва активно в обмена на подроб
ни данни за свободни работни места, които
могат да бъдат заети от граждани на други
д ържави ч ленк и, за свободни те работ ни
места, отнасящи се до трети държави, и
за заявленията за работа от лицата, които
официално са изразили желание да работят
в друга държава членка;
16. подпомага методически дирекциите
„Регионална служба по заетостта“ и дирек
циите „Бюро по труда“ в областта на услу
гите за мобилност за търсещи работа лица и
работодатели;
17. при преценка поверява на друга ор
ганизаци я – EUR ES асоцииран партньор,
предоставянето на услуги, носещи добавена
стойност за услугите, предоставяни от аген
цията;
18. създава партньорства с един или с ня
колко партньори на EURES в други държави
членки за разработването и реализирането на
съвместни проекти за обмен и наемане на ра
ботна сила; участва в преговори по сключване
и изпълнява сключени от агенцията транс
национални и трансгранични споразумения
в рамките на EURES мрежата;
19. определя служители за обучение за
EURES съветници и осигурява необходимите
инструменти за изпълнение на техните функ
ции и задачи.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думата „член“ се заменя с „парт
ньор“.
2. В т. 8, буква „е“ думите „по разреши
телния режим“ се заличават.
3. Точки 10, 11 и 12 се изменят така:
„10. участват в изготвянето на годишния
доклад за състоянието на администрацията,
като подават аналитични данни и информация,
отнасяща се до дейността в дирекциите „Ре
гионална служба по заетостта“ и дирекциите
„Бюро по труда“ в съответния регион;
11. изготвят анализи и прогнози за със
тоянието и тенденциите в развитието на
регионални я пазар на труда и подготвят
информационни материали и бюлетини за
дейността на дирекциите „Регионална служба
по заетостта“ и дирекциите „Бюро по труда;
12. следят и предоставят информация за
ефекта от прилагането на мерките и програ
мите за активна политика в региона;“.
4. Точки 14 – 16 се изменят така:
„14. съдействат за развитие и експлоатация
на автоматизираната информационна система
„Национална база данни за пазара на труда
и Европейският социален фонд“;
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15. при необходимост организират, коор
динират и контролират регулярния обмен на
информация на дирекциите „Бюро по труда“
с администрации и организации въз основа
на сключено споразумение;
16. при необходимост организират събира
нето, обработката и обмена на информация
от дирекциите „Бюро по труда“ в региона;“.
5. Точка 18 се изменя така:
„18. отговарят за прилагането на методо
логия и инструментариум за осъществява
не на контролната дейност в системата на
агенцията;“.
6. Точка 20 се изменя така:
„20. организират предоставянето на инфор
мация на работодатели, на търсещи работа
лица и на EURES съветниците от държави
те – членки на мрежата „Европейски услуги
по заетостта“, относно условията на живот и
труд в България;“.
7. Точки 21 и 22 се отменят.
8. Създава се т. 26:
„26. изготвят проекти на решения за пре
доставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз ос
нова на представено мотивирано становище
от съответния отдел за наличието на инфор
мацията и нейния характер.“
§ 13. В чл. 18, ал. 6 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „активно“ се заличава.
2. В т. 2:
а) в буква „ж“ думите „и премии“ се за
личават;
б) създава се буква „и“:
„и) извършват регулярен обмен на инфор
мация по сключени споразумения с други
администрации, организации и др.;“.
3. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. извършват дейности по програми и
мерки, финансирани от държавния бюджет, в
т. ч. сключване на договори за предоставяне
на услуги по заетостта, обучение на възраст
ни и др.;
4. извършват дейности по програми и про
екти, финансирани от фондове на Европейския
съюз и други международни източници, в т. ч.
сключват договори, свързани с осъществява
не на дейността на агенцията, в рамките на
предоставените им правомощия;“.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. участват в изготвянето и изпълнението
на годишния план за дейността на агенцията
като партньор на мрежата EURES;“.
5. Създава се т. 17:
„17. изготвят проекти на решения за пре
доставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз ос
нова на представено мотивирано становище
от съответния отдел за наличието на инфор
мацията и нейния характер.“
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§ 14. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) Работното време на служителите на
агенцията, в дирекциите „Регионална служба
по заетостта“ и в дирекциите „Бюро по труда“
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие от 10,00 до
16,00 ч. и със задължително отработване на
нормалната продължителност на 8-часовия
работен ден при отчитане на спецификите
във всяка дирекция. Обедната почивка е 30
минути между 12,00 и 14,00 ч.“
§ 15. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала на Агенцията по зае
тостта и на териториалните є поделения – 2400
щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
2
Главен секретар
1
Звено „Сигурност на информацията и от
2
бранително-мобилизационна подготовка“
Финансов контрольор
11
дирекция „Вътрешен одит“
10
Обща администрация
103
в т. ч.:
дирекция „Човешки ресурси и връзки с
25
обществеността“
дирекция „Правно и административно
27
обслужване“
дирекция „Финансово-стопански дейности
33
и управление на собствеността“
дирекция „Анализи, планиране, информа
18
ционно и техническо осигуряване“
Специализирана администрация
2270
в т. ч.:
дирекция „Международна трудова мигра
13
ция и стратегически партньорства“
дирекция „Европейска мобилност“
13
Главна дирекция „Европейски фондове и
159
международни проекти“
Главна дирекция „Услуги по заетостта“
37
дирекции „Регионална служба по зае
212
тостта“
дирекции „Бюро по труда“
1836

“
§ 16. Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 18, ал. 1
Седалище и териториален обхват на дирекци
ите „Бюро по труда“
1. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Айтос и с териториален обхват община Айтос;
2. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Руен и с териториален обхват община Руен;
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3. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Бургас и с териториален обхват общините Бургас,
Камено и Средец;
4. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Поморие и с териториален обхват общините
Поморие и Несебър;
5. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Созопол и с териториален обхват общините
Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново;
6. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Елхово и с териториален обхват общините Ел
хово и Болярово;
7. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Карнобат и с териториален обхват общините
Карнобат и Сунгурларе;
8. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Нова Загора и с териториален обхват общините
Нова Загора и Твърдица;
9. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Сливен и с териториален обхват община Сливен;
10. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Котел и с териториален обхват община Котел;
11. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Ямбол и с териториален обхват общините Ямбол,
„Тунджа“ и Стралджа;
12. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Варна и с териториален обхват общините Варна,
Белослав и Аксаково;
13. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Вълчи дол и с териториален обхват общините
Вълчи дол, Суворово, Девня и Ветрино;
14. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Генерал Тошево и с териториален обхват община
Генерал Тошево;
15. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Долни чифлик и с териториален обхват общините
Долни чифлик, Бяла и Аврен;
16. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Каварна и с териториален обхват общините
Каварна и Шабла;
17. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Каолиново и с териториален обхват община
Каолиново;
18. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Нови пазар и с териториален обхват общините
Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево;
19. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Велики Преслав и с териториален обхват об
щините Велики Преслав, Смядово и Върбица;
20. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Провадия и с териториален обхват общините
Провадия и Дългопол;
21. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр.
Тервел и с териториален обхват община Тервел;
22. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Добрич и с териториален обхват общините До
брич, Добрич-селска, Крушари и Балчик;
23. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Шумен и с териториален обхват общините Шу
мен, Хитрино и Венец;
24. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Велико Търново и с териториален обхват общи
ните Велико Търново, Елена и Златарица;
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25. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Габрово и с териториален обхват общините
Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево;
26. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Горна Оряховица и с териториален обхват общи
ните Горна Оряховица, Лясковец и Стражица;
27. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Долна Митрополия и с териториален обхват
общините Долна Митрополия, Долни Дъбник,
Гулянци и Искър;
28. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Левски и с териториален обхват общините Лев
ски и Пордим;
29. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Никопол и с териториален обхват общините
Никопол и Белене;
30. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Ловеч и с териториален обхват общините Ловеч
и Летница;
31. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Луковит и с териториален обхват общините Лу
ковит и Угърчин;
32. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Павликени и с териториален обхват общините
Павликени и Сухиндол;
33. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Плевен и с териториален обхват община Плевен;
34. Дирекция „Бюро по труда“ със седали
ще Свищов и с териториален обхват общините
Свищов и Полски Тръмбеш;
35. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Тетевен и с териториален обхват общините Те
тевен и Ябланица;
36. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Троян и с териториален обхват общините Троян
и Априлци;
37. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Червен бряг и с териториален обхват общините
Червен бряг и Кнежа;
38. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Белоградчик и с териториален обхват общините
Белоградчик, Чупрене, Димово и Ружинци;
39. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Берковица и с териториален обхват общините
Берковица и Вършец;
40. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Бяла Слатина и с териториален обхват общините
Бяла Слатина и Борован;
41. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Видин и с териториален обхват общините Видин,
Брегово и Ново село;
42. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Кула и с териториален обхват общините Кула,
Макреш, Бойница и Грамада;
43. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Враца и с териториален обхват общините Враца
и Криводол;
44. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Козлодуй и с териториален обхват общините
Козлодуй и Хайредин;
45. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Лом и с териториален обхват общините Лом,
Вълчедръм, Брусарци и Медковец;
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46. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Мездра и с териториален обхват общините Ме
здра и Роман;
47. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Монтана и с териториален обхват общините
Монтана, Якимово, Бойчиновци, Георги Дамя
ново и Чипровци;
48. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Оряхово и с териториален обхват общините
Оряхово и Мизия;
49. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Асеновград и с териториален обхват общините
Асеновград и Лъки;
50. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Велинград и с териториален обхват общините
Велинград и Ракитово;
51. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Девин и с териториален обхват общините Девин,
Борино и Доспат;
52. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Златоград и с териториален обхват общините
Златоград и Неделино;
53. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Карлово и с териториален обхват общините
Карлово и Сопот;
54. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Мадан и с териториален обхват община Мадан;
55. Дирекция „Бюро по труда“ със седали
ще Пловдив и с териториален обхват община
Пловдив;
56. Дирекция „Бюро по труда“ – „Марица“,
със седалище Пловдив и с териториален обхват
общините „Марица“, Съединение, Х исаря и
Калояново;
57. Дирекция „Бюро по труда“ – „Родопи“,
със седалище Пловдив и с териториален обхват
общините „Родопи“, Кричим, Перущица, Стам
болийски и Куклен;
58. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Пазарджик и с териториален обхват общините
Пазарджик и Лесичово;
59. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Панагюрище и с териториален обхват общините
Панагюрище и Стрелча;
60. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Пещера и с териториален обхват общините Пе
щера, Батак и Брацигово;
61. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Първомай и с териториален обхват общините
Първомай и Садово;
62. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
гр. Раковски и с териториален обхват общините
Раковски и Брезово;
63. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Септември и с териториален обхват общините
Септември и Белово;
64. Дирекция „Бюро по труда“ със седали
ще Смолян и с териториален обхват общините
Смолян, Рудозем, Чепеларе и Баните;
65. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
гр. Бяла и с териториален обхват общините Бяла,
Борово, Ценово и Две могили;
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66. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Дулово и с териториален обхват общините Ду
лово и Алфатар;
67. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
гр. Исперих и с териториален обхват общините
Исперих и Самуил;
68. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
гр. Кубрат и с териториален обхват общините
Кубрат и Завет;
69. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
гр. Омуртаг и с териториален обхват общините
Омуртаг и Антоново;
70. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Попово и с териториален обхват общините По
пово и Опака;
71. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Разград и с териториален обхват общините Раз
град, Лозница и Цар Калоян;
72. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Русе и с териториален обхват общините Русе,
Иваново и Сливо поле;
73. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Ветово и с териториален обхват община Ветово;
74. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Силистра и с териториален обхват общините
Силистра, Кайнарджа и Ситово;
75. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Тутракан и с териториален обхват общините
Тутракан и Главиница;
76. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Търговище и с териториален обхват община
Търговище;
77. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Благоевград и с териториален обхват общините
Благоевград и Симитли;
78. Дирекция „Бюро по труда“ със седали
ще гр. Гоце Делчев и с териториален обхват
общините Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен и
Хаджидимово;
79. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Кюстендил и с териториален обхват общините
Кюстендил, Трекляно и Невестино;
80. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Петрич и с териториален обхват община Петрич;
81. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Разлог и с териториален обхват общините Разлог,
Белица, Якоруда и Банско;
82. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
гр. Сандански и с териториален обхват общините
Сандански, Кресна и Струмяни;
83. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Дупница и с териториален обхват общините
Дупница, Бобов дол, Бобошево, Сапарева баня,
Рила и Кочериново;
84. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Ботевград и с териториален обхват общините
Ботевград, Правец и Етрополе;
85. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Ихтиман и с териториален обхват общините Их
тиман, Костенец, Елин Пелин и Горна Малина;
86. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Перник и с териториален обхват общините Пер
ник, Брезник, Трън, Радомир, Ковачевци и Земен;
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87. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Самоков и с териториален обхват общините
Самоков и Долна баня;
88. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Своге и с териториален обхват общините Своге
и Годеч;
89. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Сливница и с териториален обхват общините
Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище;
90. Дирекция „Бюро по труда“ със седали
ще Пирдоп и с териториален обхват общините
Пирдоп, Копривщица, Антон, Златица, Мирково,
Чавдар и Челопеч;
91. Дирекция „Бюро по труда“ – „Възраж
дане“, със седалище София и с териториален
обхват районите „Възраждане“, „Красна поляна“,
„Овча купел“, „Витоша“, „Средец“, „Триадица“
и „Лозенец“;
92. Дирекция „Бюро по труда“ – „Люлин“,
със седалище София и с териториален обхват
районите „Люлин“, „Връбница“, „Банкя“, „Нови
Искър“ и „Илинден“;
93. Дирекция „Бюро по труда“ – „Изток“, със
седалище София и с териториален обхват райо
ните „Искър“, „Слатина“, „Младост“, „Изгрев“,
„Студентски“ и „Панчарево“;
94. Дирекция „Бюро по труда“ – „Сердика“,
със седалище София и с териториален обхват
районите „Сердика“, „Надежда“, „Красно село“,
„Оборище“, „Подуяне“ и „Кремиковци“;
95. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Димитровград и с териториален обхват община
Димитровград;
96. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Казанлък и с териториален обхват общините
Казанлък, Мъгли ж, Павел бан я, Гу рково и
Николаево;
97. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Кърджали и с териториален обхват общините
Кърджали и Черноочене;
98. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Ардино и с териториален обхват община Ардино;
99. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Момчилград и с териториален обхват общините
Момчилград и Джебел;
100. Дирекция „Бюро по труда“ със седали
ще Кирково и с териториален обхват община
Кирково;
101. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Крумовград и с териториален обхват община
Крумовград;
102. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Свиленград и с териториален обхват общините
Свиленград, Любимец и Ивайловград;
103. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Стара Загора и с териториален обхват общините
Стара Загора и Опан;
104. Дирекция „Бюро по труда“ със седали
ще Раднево и с териториален обхват общините
Раднево и Гълъбово;
105. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Харманли и с териториален обхват общините
Харманли, Симеоновград и Тополовград;
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106. Дирекция „Бюро по труда“ със седалище
Хасково и с териториален обхват общините Хаско
во, Минерални бани, Стамболово и Маджарово;
107. Дирекция „Бюро по труда“ със седали
ще Чирпан и с териториален обхват общините
Чирпан и Братя Даскалови.“

Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

5961

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация
на болестите и проблемите, свързани със
здравето – десета ревизия (обн., ДВ, бр. 111
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.)
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба за въвеждане на класификационни
статистически системи за кодиране на боле
стите и проблемите, свързани със здравето,
и на медицинските процедури“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на текста се поставя
запетая и се добавя „както и адаптиран ва
риант на Австралийската класификация на
медицинските процедури – българска ревизия,
съгласно приложение № 1а“.
2. В ал. 2 думите „се прилага“ се заменят с
„и адаптираният вариант на Австралийската
к ласификаци я на медицинск ите процеду
ри – българска ревизия, се прилагат“, а думите
„приложение № 1“ се заменят с „приложения
№ 1 и 1а“.
§ 3. Създава се приложение № 1а към чл. 1,
ал. 1 (ще се обнародва като притурка на ДВ).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Наредбата е съгласувана с Национал
ния статистически институт.
§ 5. В срок до 30 ноември 2014 г. директо
рът на Националния център за обществено
здраве и анализи издава азбучен указател за
работа с адаптирания вариант на Австра
лийската к ласификация на медицинските
процедури – българска ревизия.
§ 6. Параграф 2 влиза в сила от 1 януари 2015 г.
§ 7. Приложение № 1а към чл. 1, ал. 1
се обнародва като притурка на „Държавен
вестник“.
Министър:
Таня Андреева
5980
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2012 г. за придобиване на
квалификация по професията „Икономист“
(ДВ, бр. 15 от 2012 г.)
§ 1. В ч л. 2 след д у ми те „Земеделско
стопанство“ се поставя запетая, а думите „и
3451204 „Икономика и мениджмънт“ се заме
нят с „3451204 „Икономика и мениджмънт“
и 3451205 „Горско стопанство“.
§ 2. В чл. 3 след думите „по чл. 10, ал. 3,
т. 3“ се добавя „и 6“.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите „и избираемата
подготовка“ се заличават.
§ 4. Приложението към чл. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобива
не на квалификация по професията „Икономист“
Професионално направление:
345

„Администрация и управление“

Наименование на професията:
345120

„Икономист“

Специалности:

Степен на профе
сионална квали
фикация:

3451201

„Индустрия“

Трета

3451202

„Търговия“

Трета

3451203

„Земеделско сто
панство“

Трета

3451204

„Икономика и ме
ниджмънт“

Трета

3451205

„Го р с ко с т оп а н
ство“

Трета

1. Входни характеристики

1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професио
нална квалификация по професията „Икономист“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (ут
върден 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 № РД-09274 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.,
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Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед
№ РД-09-1805 от 9.12.2011 г., Заповед РД-09-638 от
23.05.2012 г., Заповед № РД-09-59 от 21.01.2013 г.,
ак т уа лизи рана със Заповед № РД- 09-182 о т
25.02.2013 г. и Заповед № РД-09-74 от 20.01.2014 г.)
входящото минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завърше
но средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Икономист“ с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация не се изисква предишна професи
онална квалификация или професионален опит
по други сродни професии.
Ако за обучение по професията „Икономист“
с придобиване на трета степен на професионална
квалификация кандидатстват лица, завършили
обучение за придобиване на професионална ква
лификация по професиите „Финансов отчетник“,
„Сътрудник в бизнес услуги“ и „Сътрудник за
малък и среден бизнес“ с придобиване на втора
степен на професионална квалификация или
„Касиер“, „Калкулант“ и „Снабдител“ с при
добиване на първа степен на професионална
квалификация, обучението им се зачита и се
организира професионално обучение. Съдържа
нието на обучението се определя след сравнение
на знанията, уменията и компетентностите и
резултатите от ученето, описани в държавните
образователни изисквания (ДОИ) за придобива
не на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни 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.)
Икономистът извършва трудовата си дейност
в предприятие или организация, като спазва Ко
декса на труда, Инструкцията за противопожарна
охрана, правилника за вътрешния ред на органи
зацията и всички други законови и подзаконови
актове, които се отнасят за конкретната дейност.
Работното му време е фиксирано, но поня
кога се налага да работи и в почивните и/или
празничните дни. Има делови и представителен
стил на облекло. Участва в планирането на
дейността на предприятието и в реализацията
на плана. Взема участие в разработване на ор
ганизационната структура на предприятието.
Извършва проучвания, събира, обработва и ана
лизира информация. Планира потребността от
персонал. Участва в организацията на дейността
на предприятието, в търсенето, подбора и квали
фикацията на персонала. Разрешава конфликти.
Оценява професионалното развитие на персонала.
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Икономистът осъществява организацията на
труда на персонала, възлага ежедневната работа
и разпределя оперативните задачи. Контролира
качественото изпълнение на задачите. Участва
при наблюдение, констатиране и анализиране
на резултатите. Мотивира служителите при из
пълнение на конкретните задължения. Изготвя
отчети и набелязва мерки.
Икономистът осигурява стопанската дейност
с необходимите ресурси. Участва в управлението
на имуществото на предприятието. Осъществява
контакти и взаимодействие с останалите под
разделения в организацията. Организира марке
тинговата дейност на предприятието. Участва в
ценообразуването. Изготвя оферти. Осъществява
контакти с клиенти, води търговски преговори,
сключва сделки и контролира изпълнението им.
Организира дистрибуцията. Осигурява финансови
средства за доставките на суровини и материали и
избира формата на плащане. Поддържа контакти
с финансови и други институции и организира
взаимоотношенията с тях. Следи приходите,
разходите и финансовия резултат от дейността
на предприятието. Участва в управлението и
анализа на финансово-икономическото състоя
ние. Познава и прилага нормативни документи.
Ползва информационни техники и приложен
софтуер. Работи с офис техника. Установява и
поддържа международни контакти. Участва в
стратегическото управление на предприятието,
инвестициите и качеството.
Икономистът следва да притежава комуни
кативни умения, способности за работа в екип,
да проявява инициативност и предприемачески
умения, коректност, отговорност и прецизност.
Добре да организира работното време, да умее
да взема бързи и адекватни решения и да спазва
морално-етичните норми на поведение.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Работата на икономиста изисква бърза реакция
към променящите се изисквания по отношение
на знанията, уменията и професионалните ком
петенции. Икономическите промени налагат
непрекъснато актуализиране и повишаване на
професионалната квалификация.
Лицата, придобили професионална квали
фикаци я по професи ята „Икономист“, имат
възможности за повишаване на квалификаци
ята си в курсове и семинари, организирани от
професионални гимназии, центрове за професи
онално обучение, браншови или професионални
организации и др.
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, 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., № РД-01-952 от
29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г., № РД-011002 от 19.12.2012 г. и № РД-01-979 от 21.12.2013 г.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професия „Икономист“ могат
да заемат длъжности от НКПД – 2011: 2631 Ико
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номисти, 3117 Минни и металургични техници,
3121 Приложни специалисти с контролни функ
ции в добивната промишленост, 3122 Приложни
специалисти с контролни функции в преработ
ващата промишленост, 3359 – 3016 Инспектор,
търговия, 3339 – 3003 Специалист, търговия,
3142 Агротехници, 3123 Приложни специалисти с
контролни функции в строителството, 3341 Офис
мениджъри, 3343 Административни и изпълни
телни секретари, 3359 Приложни специалисти в
държавната администрация, н.д., 3143 Техници в
горското стопанство, както и други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължи
телна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава правната уредба за здравословни
и безопасни условия на труд, познава и прилага
основните правила за безопасна работа с офис
техниката на работното място, познава и използва
личните предпазни средства, не замърсява при
работа околната среда;
• формулира проблеми и въпроси, прави отчет
за извършената работа;
• умее да работи в екип, да изпълнява кон
кретни задачи с членовете на екипа, като им
съдейства и търси помощ от тях, отнася се с
чувство на отговорност при изпълнение на по
ставените му задачи;
• познава стопанското устройство на стра
ната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления, прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
• познава пазарните отношения, мястото и
ролята на отделните лица, предприятия, ин
ституции и държавата в тях, разбира взаимната
връзка между икономика и околна среда;
• изработва и оформя работна документация,
прилага елементарни техники на презентиране;
• спазва трудовото законодателство, разбира
договорните отношения между работодател и
работник, търси правата и спазва задълженията
си съгласно Кодекса на труда;
• разбира своята роля и значение в дейността
на предприятието, както и необходимостта от
непрекъснато повишаване на професионалната
си квалификация;
• разбира последствията от поведението си и
поема отговорност за своите действия;
• познава и прилага общите правила за работа
с компютър, умее да ползва програмни продукти,
както и съвременните технологии за изпълнение
на технически задачи от професионалната му
област, може да работи с офис оборудването;
• осъществява ефективна комуникация с
клиентите на предприятието и с колегите си;
• прилага иновационни подходи в дейността
си и демонстрира предприемачески умения.
3.2. Цели на обу чението по от расловата
задължителна професионална подготовка за
направление „Администрация и управление“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
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• познава структурата и организацията на
предприятието, правомощията на длъжностните
лица, фирмената култура;
• познава и прилага изискванията на норма
тивните актове при изпълнение на задълженията
си, спазва правилата за обработване, сортиране
и съхраняване на информацията;
• разбира задълженията и отговорностите,
които носи като участник в трудовия процес,
организира ефективно работното си време и
работното си място;
• планира и организира изпълнението на те
кущите си задачи, решава възникнали проблеми,
свързани с трудовата дейност;
• оценява качеството на извършената работа
съгласно нормативните изисквания;
• анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда;
• анализира възможностите, заплахите, сил
ните и слабите страни на предприятието;
• описва основните документи и процеса за
кандидатстване и управление на проекти, фи
нансирани от ЕС;
• организира, планира и контролира марке
тинговата дейност;
• организира транспортната дейност в пред
приятието;
• посочва възможните рискове от настъпване
на застрахователно събитие;
• характеризира методите за проучване и
сегментиране на пазара; определянето на целеви
пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
• описва основните цели и структ у ра на
стоковата, пласментната, ценовата, комуника
ционната, сервизната и иновационната политика
на предприятието;
• подбира подходи и методи за позициониране
на стоката на пазара;
• п роу ч ва по т реби т елско т о поведен ие и
факторите, влияещи на начина за вземане на
решение за покупка;
• идентифицира, проу чва и к ласифицира
доставчиците на материали, суровини, техника
и оборудване, сервизни услуги;
• прилага статистически методи при анализ
на дейността на предприятието.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Икономист“ задължителна профе
сионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

• познава и прилага управленските функции
и принципи, а така също и успешни подходи за
управление на човешките ресурси;
• анализира ситуацията, открива проблеми
и разработва предложения за решаването им;
• познава значението на качеството на про
дукта за съществуването и развитието на пред
приятието;
• познава видовете разходи и процеса на кал
кулиране на цената, използва ги като инструмент
при вземане на решения и планиране;
• познава взаимоотношенията на предприя
тието с финансови и нефинансови институции,
разчита, разбира, интерпретира и обработва
документацията, свързана с тях;
• характеризира снабдяването, съхранението,
изписването на суровини, материали, детайли,
възли, незавършено производство и готова про
дукция и т.н.;
• подготвя презентация за дейността на пред
приятието на изложения и панаири;
• прилага различни методи и техники за пла
ниране дейността на предприятието – проучване,
снабдяване, производство, пласмент, съхранение,
транспорт, администриране и др.;
• прилага унифицирани и стандартизирани
форми на финансово-счетоводните документи;
• характеризира съдържанието и етапите
на подготовка на административна, търговска,
транспортна, складова, тръжна и проектна до
кументация;
• изготвя производствена програма на пред
приятието – номенклатура, асортимент и качест
во на продукцията;
• изброява основните управленски функции
и начините за вземане на управленски решения;
• посочва основни подходи за разработване
на бизнес стратегия;
• анализира и прогнозира дейността на пред
приятието;
• разработва основната структура на бизнес
план.
3.4. Цели на обучението по задължителната
чуждоезикова подготовка – единна за всички
професии от професионално направление „Ад
министрация и управление“
• познава основната професионална терми
нология на чужд език;
• осъществява комуникация на чужд език
(говоримо и писмено) при изпълнение на про
фесионалните си задължения;
• ползва литература на чужд език (интернет,
каталожна и др.) в работата си.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Икономист“

1. Спазва правилата за
здравословни и безопасни
условия на труд и опазва
околната среда при из
пълнение на служебните
си задължения

1.1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Обслужва правилно и безопасно технологичното оборудване
1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място и технологич
ното оборудване в съответствие със здравословните и безопасни условия
на труд и санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Не замърсява с работата си околната среда
1.6. Оказва долекарска помощ
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

2. Познава стопанското
устройство на страната,
разбира съществуващите
икономи ческ и от ноше
ния, структурата и органи
зацията на предприятието

2.1. Изброява правните форми на предприятието и техните предимства и
недостатъци
2.2. Обяснява организационната и управленската структура на предприятието
2.3. Разпознава функционалните връзки между отдели и работни места
2.4. Анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда
2.5. Анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на
предприятието
2.6. Обяснява връзките и зависимостите между предприятие, община и
държавни институции
2.7. Характеризира институции за финансови услуги
2.8. Формулира целите, задачите, структурата и основното съдържание на
фирмената политика
2.9. Описва целите, задачите и формите на фирмената култура

3. Познава основите на
т рудовото законодател
ство, разбира договорните
отношения между работо
дател и работник съгласно
Кодекса на трудa

3.1. Изброява общите принципи на трудовото законодателство
3.2. Описва основните елементи на трудовия договор
3.3. Дефинира правата и задълженията на участниците в трудовия процес
3.4. Провежда интервю за постъпване на работа
3.5. Използва подходите и критериите за оценка на кандидатите за работа
3.6. Характеризира основните права и задължения по длъжностната ха
рактеристика
3.7. Различава различните форми за повишаване на квалификацията

4. Работи самостоятелно 4.1. Характеризира правата и отговорностите като участник в трудовия
и в екип
процес – самостоятелно или в екип
4.2. Подрежда възложените и текущите задачи по приоритет
4.3. Организира работното си време
4.4. Планира и организира изпълнението на текущите си задачи
4.5. Разрешава възможни критични ситуации, свързани с трудовата дейност
4.6. Прави отчет на извършената работа
4.7. Организира екип за изпълнение на задачите – цели, състав, задачи,
план, организация на изпълнението, отчет на извършената работа
4.8. Възлага, инструктира и контролира качественото изпълнение на задачите
4.9. Формулира и решава проблеми в работния екип
5. Познава видовете до
к у мен тац и я – финансо 
во-счетоводна, банкова,
данъчна и митническа

5.1. Изброява стандартизираните образци на финансово-счетоводна, банкова,
данъчна и митническа документация
5.2. Характеризира основната структура и изисквания за попълване на
тръжна и проектна документация
5.3. Изрежда основните елементи на нормирането и заплащането на труда
5.4. Посочва стандартизираните статистически форми за отчет на дейността
5.5. Описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление
на проекти, финансирани от ЕС

6. Познава методите за
маркетингово проучване и
позициониране на стоката
на пазара

6.1. Обяснява основните маркетингови понятия
6.2. Характеризира организацията, планирането и контрола на маркетин
говата дейност
6.3. Посочва методите за проучване и анализ на пазара и пазарните сегменти
6.4. Характеризира иновационната политика на предприятието
6.5. Описва елементите на стоковата и ценовата политика на предприятието
6.6. Характеризира провеждането на оптимална пласментна политика

7. Изпълнява дейности,
свързани с писмени ко
муникации, работа с ком
пютър, офис техника, и
използва интернет

7.1. Прилага инструкциите за използване, поддържане и опазване на офис
техниката, с която работи
7.2. Използва: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно оборудване
7.3. Прилага правилата за работа с компютър, знае и може да използва:
текстообработваща програма, електронна таблица, база данни
7.4. Прилага правилата за използване на електронен подпис и умее да ги
прилага при изпращане на данни, справки, отчети и др. към ползвателите
на конкретната информация
7.5. Използва комуникацията чрез интернет – получава и изпраща писма
от и по електронна поща, намира информация от различни уебстраници
7.6. Въвежда, обработва и архивира информация в програмни продукти,
разпространявани от структури на държавната администрация
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

8. Позна ва и може да 8.1. Прилага изискванията за работа и опазване на компютър, принтер,
работи с компютър и с скенер, факс, телефон, копираща техника
друга офис техника
8.2. Използва специализирани програмни продукти
8.3. Прилага текстообработващи програми, програми за оформяне на елек
тронни таблици, програми за презентиране
9. Осъществява ефективна 9.1. Посочва елементите на комуникационната политика
комуникация
9.2. Използва интернет
9.3. Умее да комуникира и общува с колеги, ръководители и контрагенти
9.4. Води разговори и осъществява комуникация с различни технически
средства
10. Владеe чужд език

10.1. Познава основната професионална терминология на чужд език
10.2. Осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при
изпълнение на професионалните си задължения
10.3. Ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си
Специфични за специалност код 3451201 „Индустрия“

11. Познава особеностите 11.1. Прилага нормативната уредба, регламентираща икономическата дей
и организацията на индус ност в индустриалното предприятие
триалната дейност
11.2. Характеризира особеностите на отрасъла
11.3. Характеризира дейността и организацията на индустриалното пред
приятие – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение,
транспорт, администриране и др.
11.4. Посочва структурата и функциите на предприятието
11.5. Описва системата за оценка на качеството на извършената работа в
съответствие с нормативните изисквания
11.6. Различава предназначението и функциите на оборудването в индус
трията, както и начините за безопасна работа с него
11.7. Разпознава видовете техника, с която се работи в предприятието, и
правилата за работа с нея
11.8. Описва и класифицира имуществото на предприятието
12. Познава и при лага
технологията и механиз
мите за осъществяване
на стопанските операции

12.1. Идентифицира, проучва и класифицира доставчиците
12.2. Изготвя производствена програма на предприятието – номенклатура,
асортимент и качество на продукцията
12.3. Анализира и оценява производствените фактори и финансовите ре
зултати на предприятието
12.4. Характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини,
материали, детайли, възли, незавършено производство, готова продукция
и т.н.
12.5. Характеризира организацията на транспортната дейност в предприятието
12.6. Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
12.7. Дефинира съдържанието и формите на търговски преговори
12.8. Подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения
и панаири

13. Познава особеностите 13.1. Изброява основните управленски функции и начините за вземане на
в управлението на индус управленски решения
триалното предприятие 13.2. Посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия
13.3. Анализира и прогнозира дейността на предприятието
13.4. Разработва основната структура на бизнес план
13.5. Прилага различни методи и техники за планиране дейността на пред
приятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение,
транспорт, администриране и др.
13.6. Подбира източниците на финансиране на дейността и управлява па
ричните потоци на предприятието
13.7. Характеризира основните показатели на стопанската дейност на пред
приятието
13.8. Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд,
материали, енергия и т.н.
13.9. Характеризира системата за контрол на изпълнението на задачите и
оценка на качеството
13.10. Анализира и синтезира информация от различните отдели и предлага
управленски решения

БРОЙ 75
Компетенции

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

14. Разч и та, изг о т вя и
попълва документи, свър
зани с ин д уст риа лната
дейност и документообо
рота в предприятието

14.1. Прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-сче
товодните документи
14.2. Съставя протоколи, сведения, доклади и отчети
14.3. Характеризира съдържанието и етапите на подготовка на администра
тивна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация
14.4. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация
Специфични за специалност код 3451202 „Търговия“

15. Познава особеностите 15.1. Прилага нормативната уредба, регламентираща икономическата дей
и организацията на тър ност в търговското предприятие
говската дейност
15.2. Характеризира особеностите на отрасъла
15.3. Характеризира дейността и организацията на търговското предпри
ятие – проучване, снабдяване, пласмент, съхранение, транспорт, админи
стриране и др.
15.4. Посочва структурата и функциите на предприятието
15.5. Прилага системата за оценка на качеството на извършената работа в
съответствие с нормативните изисквания
15.6. Описва предназначението и функциите на оборудването в търговията,
както и начините за безопасна работа с него
15.7. Разпознава видовете техника, с която се работи в предприятието, и
правилата за работа с нея
15.8. Описва и класифицира имуществото на предприятието
16. Познава технологията 16.1. Идентифицира българския и международния пазар на стоки по пред
на търговските операции мета на дейност на предприятието
16.2. Характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара, оп
ределянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец
16.3. Описва основните цели и структура на стоковата, пласментната,
ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на
предприятието
16.4. Идентифицира, проучва и класифицира доставчиците
16.5. Идентифицира, проучва и класифицира клиентите
16.6. Характеризира организацията на снабдяването, съхранението, пласмента
(продажбите) и транспорта на търговското предприятие
16.7. Характеризира финансовите и нефинансовите институции и отноше
нията с тях
16.8. Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
16.9. Описва съдържанието и формите на търговски преговори
16.10. Подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения
и панаири
17. Позна ва и п ри ла га
механизмите за осъщест
вя ва не на т ърг овск и т е
операции

17.1. Подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара
17.2. Ползва различни подходи и методи за осъществяване на контакти с
клиенти
17.3. Характеризира дистрибуцията на стоките
17.4. Посочва формите на плащане при търговските операции
17.5. Характеризира приходите, разходите и финансовия резултат от тър
говската дейност
17.6. Проучва и анализира търсенето и предлагането на стоки
17.7. Обяснява ролята на цените
17.8. Проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина
за вземане на решение за покупка
17.9. Използва основните инструменти за реклама и стимулиране на про
дажбите
17.10. Избира формата на обслужване в зависимост от вида на търговското
предприятие

18. Познава особеностите 18.1. Изброява основните управленски функции и начините за вземане на
в управлението на търгов управленски решения
ската дейност
18.2. Посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия
18.3. Анализира и прогнозира дейността на предприятието
18.4. Разработва основната структура на бизнес план
18.5. Прилага различни методи и техники за планиране дейността на
предприятието – проучване, снабдяване, пласмент, съхранение, транспорт,
администриране и др.
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ДЪРЖАВЕН

Компетенции

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
18.6. Подбира източниците на финансиране на дейността и управлява па
ричните потоци на предприятието
18.7. Характеризира основните показатели на стопанската дейност на пред
приятието
18.8. Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд,
материали, енергия и т.н.
18.9. Характеризира системата за контрол на изпълнението на задачите и
оценка на качеството
18.10. Анализира и синтезира информация от различните отдели и предлага
управленски решения

19. Разч и та, изг о т вя и
попълва документи, свър
зани с търговската дей
ност и документооборота
в предприятието

19.1. Прилага унифицирани, стандартни форми на документи
19.2. Работи с финансово-счетоводни документи
19.3. Подготвя и съставя протоколи, сведения, доклади и отчет
19.4. Характеризира съдържанието и етапите на подготовка на администра
тивна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация
19.5. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация

Специфични за специалност код 3451203 „Земеделско стопанство“
20. Познава особеностите 20.1. Прилага нормативната уредба, регламентираща икономическата дей
и организацията на земе ност в земеделското стопанство
делското стопанство
20.2. Характеризира особеностите на отрасъла
20.3. Характеризира дейността и организацията на земеделското стопан
ство – сеитбооборот, животновъден фонд, снабдяване с торове, препарати,
фуражи, фуражопроизводство, производство на растителна и животинска
продукция, първична преработка, съхранение, растителна и ветеринарна
защита, пласмент, транспорт, администриране и др.
20.4. Посочва структурата и функциите на земеделското стопанство
20.5. Прилага системата за оценка на качеството на извършената работа в
съответствие с нормативните изисквания
20.6. Описва предназначението и функциите на оборудването в земеделското
стопанство, както и начините за безопасна работа с него
20.7. Разпознава видовете техника, с която се работи в земеделското сто
панство, и правилата за работа с нея
20.8. Описва и класифицира имуществото на земеделското стопанство
21. Познава и прилага тех
нологията и механизмите
на стопанските операции
в земеделското стопанство

21.1. Характеризира състоянието на поземлените ресурси и животновъдния
фонд на стопанството
21.2. Описва земеустройствения проект на стопанството
21.3. Идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на торове,
препарати, фуражи, лекарства, селскостопанска техника и оборудване,
сервизни услуги
21.4. Изготвя производствена програма на стопанството – номенклатура,
асортимент и качество на продукцията
21.5. Анализира и оценява производствените фактори и финансовите ре
зултати на стопанството
21.6. Характеризира организацията на транспортната дейност в стопанството
21.7. Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
21.8. Описва съдържанието и формите на търговски преговори
21.9. Подготвя презентация за дейността на стопанството на изложения и
панаири

22. Познава особеностите 22.1. Изброява основните управленски функции и начините за вземане на
в управлението на земе управленски решения
делското стопанство
22.2. Посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия
22.3. Анализира и прогнозира дейността на стопанството
22.4. Разработва основната структура на бизнес план
22.5. Прилага различни методи и техники за планиране дейността на сто
панството – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение,
транспорт, администриране и др.
22.6. Подбира източниците на финансиране на дейността и управлява па
ричните потоци на стопанството
22.7. Характеризира основните показатели на стопанската дейност на сто
панството
22.8. Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд,
материали, енергия и т.н.

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

Компетенции

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
22.9. Характеризира системата за контрол на изпълнението на задачите и
оценка на качеството
22.10. Анализира и синтезира информация от различните отдели (звена) и
предлага управленски решения

23. Разч и та, изг о т вя и
попълва документи, свър
за н и с ъ с земеделск ата
дейност и изискванията
на документооборота в
земеделското стопанство

23.1. Прилага унифицирани, стандартни форми на документи
23.2. Използва финансово-счетоводните документи
23.3. Съставя протоколи, сведения, доклади и отчети
23.4. Характеризира съдържанието и етапите на подготовка на администра
тивна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация
23.5. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация

Специфични за специалност код 3451204 „Икономика и мениджмънт“
24. Познава особеностите 24.1. Прилага нормативната уредба, регламентираща икономическата дей
и организацията на сто ност в предприятието
панската дейност
24.2. Характеризира особеностите на стопанската дейност
24.3. Организира дейността на предприятието – проучване, снабдяване,
производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.
24.4. Посочва структурата и функциите на предприятието
24.5. Описва предназначението и функциите на оборудването в предприя
тието, както и начините за безопасна работа с него
24.6. Разпознава видовете техника, с която се работи в предприятието, и
правилата за работа с нея
24.7. Описва и класифицира имуществото на предприятието
25. Познава и п ри лага
технологията и механиз
мите за осъществяване
на стопанските операции

25.1. Идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали,
суровини, техника и оборудване, сервизни услуги
25.2. Изготвя производствена програма на предприятието- – номенклатура,
асортимент и качество на продукцията
25.3. Анализира и оценява производствените фактори и финансовите ре
зултати на предприятието
25.4. Характеризира организацията на транспортната дейност в стопанството
25.5. Разграничава финансовите и нефинансовите институции и отноше
нията с тях
25.6. Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
25.7. Описва съдържанието и формите на търговски преговори
25.8. Подготвя презентация за дейността на стопанството на изложения и
панаири

26. Познава особеностите 26.1. Изброява основните управленски функции и начините за вземане на
в управлението на стопан управленски решения
ската дейност
26.2. Посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия
26.3. Анализира и прогнозира дейността на предприятието
26.4. Разработва основната структура на бизнес план
26.5. Прилага различни методи и техники за планиране дейността на пред
приятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение,
транспорт, администриране и др.
26.6. Подбира източниците на финансиране на дейността и управлява па
ричните потоци на предприятието
26.7. Характеризира основните показатели на стопанската дейност на пред
приятието
26.8. Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд,
материали, енергия и т.н.
26.9. Характеризира системата за контрол на изпълнението на задачите и
оценката на качеството
26.10. Анализира и синтезира информация от различните отдели (звена) и
предлага управленски решения
27. Разч и та, изг о т вя и
попълва документи, свър
зани с дейността и доку
ментооборота
в предприятието

27.1. Прилага унифицирани, стандартни форми на документи
27.2. Използва финансово-счетоводните документи
27.3. Съставя протоколи, сведения, доклади и отчети
27.4. Характеризира съдържанието и описва етапите на подготовка на
административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна
документация
27.5. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

28. Познава и изследва
влиянието на факторите
на външната и вътрешната
среда (нормативни, иконо
мически и организацион
ни) върху развитието на
предприятието

28.1. Изброява правните форми на предприятието и техните предимства и
недостатъци
28.2. Характеризира организационната структура на предприятието
28.3. Разбира и анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда
28.4. Анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на
предприятието
28.5. Анализира пазара и конкуренцията
28.6. Разработва оперативни планове
28.7. Формулира целите, задачите, структурата и основното съдържание на
фирмената политика

29. Оценява качеството
на извършената работа в
съответствие с норматив
ните изисквания

29.1. Характеризира понятието „качество“ в контекста на извършената работа
29.2. Прилага нормативните изисквания за оценка и контрол на качеството
29.3. Посочва основните елементи на качеството на проектиране и плани
ране на дейността и формите за оценка
29.4. Контролира качеството на: производство, пласмент, съхраняване,
експлоатация и комуникация, монтаж, сервиз
29.5. Следи за качеството на стоката
29.6. Анализира изпълнението на задачите и постигнатите резултати в съ
ответствие с целите за контрол на качеството
29.7. Спазва изискванията за качество на документацията и документооборота

30. Познава системата за 30.1. Формулира основните принципи на фирмената философия
стратегическо управление 30.2. Прави ситуационен анализ
на предприятието
30.3. Определя стратегически цели
30.4. Разработва основните елементи на стратегии за развитието на пред
приятието – продуктови, иновационни, за човешките ресурси
30.5. Оценява и прави избор на стратегия
30.6. Анализира и прогнозира алтернативи за стратегическо управление
Специфични за специалност код 3451205 „Горско стопанство“
31. Познава особеностите 31.1. Прилага нормативната уредба, регламентираща икономическата дей
и организацията на гор ност в горското стопанство
ското стопанство
31.2. Характеризира особеностите на отрасъла
31.3. Характеризира основните дейности в горското стопанство – инвентари
зация, сертифициране, стопанисване, ползване, защита, опазване и контрол
на горските територии и др.
31.4. Познава и разяснява структурата и функциите на органа, който изпъл
нява контролна и ръководна дейност по отношение на горските стопанства
и предприятия в съответствие със Закона за горите
31.5. Познава структурата и функциите на държавните, общинските и част
ните горски предприятия и техните териториални поделения
31.6. Посочва възможностите за частна лесовъдска практика
31.7. Описва задълженията на собствениците на горски територии
31.8.Прилага системата за оценка на качеството на извършената работа в
съответствие с нормативните изисквания
31.9. Описва и класифицира имуществото на горското стопанство
32. Познава и прилага тех
нологията и механизмите
на стопанските операции в
горското стопанство

32.1. Характеризира състоянието на горските и ловните ресурси
32.2. Познава горскостопанските планове и програми за устройство на
горските територии
32.3. Познава ловностопанските планове
32.4. Планира и анализира ползването на биологичните ресурси
32.5. Подпомага организирането и провеждането на тръжни процедури за
възлагане на дейности и закупуване на ресурси в съответствие със Закона
за горите
32.6. Идентифицира, проучва и класифицира фирмите, ползватели на горски
и ловни ресурси
32.7. Идентифицира, проучва и класифицира фирмите, осъществяващи
дейности в горските територии
32.8. Изготвя годишни планове за ползване на стопанството – номенклатура,
асортимент и качество на продукцията
32.9. Събира първична документация, необходима за анализ и оценка на
производствените фактори и финансовите резултати на стопанството
32.10. Характеризира организацията на транспортната дейност в стопанството
32.11. Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
32.12. Подготвя презентация за дейността на стопанството на изложения,
панаири и други форуми
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

33. Разч и та, изг о т вя и
попълва документи, свър
зани с горскостопанските
дейности и изискванията
на документооборота в
горското стопанство

33.1. Прилага унифицирани, стандартни форми на документи
33.2. Използва финансово-счетоводните документи
33.3. Съставя протоколи, сведения, доклади и отчети
33.4. Характеризира съдържанието и етапите на подготовка на администра
тивна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация
33.5. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация
33.6. Работи с информационната система и специализирания софтуер в
горското стопанство

34. Познава особеностите 34.1. Изброява основните управленски функции и начините за вземане на
в управлението на горско управленски решения
то стопанство
34.2. Анализира дейността на стопанството
34.3. Разработва основната структура на бизнес план
34.4. Прилага различни методи и техники за планиране дейността на горското
стопанство – проучване, снабдяване, производство, продажби, съхранение,
транспорт, администриране и др.
34.5. Подбира източниците на финансиране на дейността и следи за пра
вилното използване на паричните потоци на стопанството
34.6. Характеризира основните показатели на стопанската дейност на сто
панството
34.7. Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд,
материали, енергия и т.н.
34.8. Познава и прилага системата за контрол на изпълнението на задачите
и оценка на качеството
34.9. Анализира и синтезира информация от различните отдели (звена) и
предлага решения
34.10. Участва в екипи за разработване, управление и изпълнение на проекти,
финансирани от фондове на ЕС или от други източници за финансиране
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по теория: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), работно място
на обучаващия (работна маса и стол), компю
тър, интернет, учебна дъска, шкафове, гладка
свободна стена за окачване на табла, платно
за прожектиране, други средства за обучение и
дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по практика: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), компютър, под
ходящи програмни продукти за текстообработка,
електронни таблици, база данни, интернет, учебна
дъска, шкафове, гладка свободна стена за окач
ване на табла, платно за прожектиране, принтер,
скенер, мултимедия, телефон, факс, работно място
на обучаващия (работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и прак
тика: демонстрационни макети и модели; онагле
дяващи табла; учебни видеофилми; програмни
продукти, демонстрационни модели, първични
счетоводни документи, регистри и отчетни форми,
които се използват в стопанската практика, и др.
5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет,
който е оборудван с необходимите офис обзавеж
дане и офис техника. В него е необходимо да има
принтер, скенер, мултимедия, телефон, факс и
за всеки обучаван – работно място с компютър,
интернет, изчислителна техника, подходящи про
грамни продукти за текстообработка, електронни
таблици, база данни, програмни продукти за

работна заплата, програмни продукти, разпрос
транявани от държавната администрация, и под
ходящи видеофилми. Трябва да бъдат осигурени
необходимите количества образци от първични
счетоводни документи, регистри и отчетни фор
ми, които се използват в стопанската практика.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по
професията имат лица с висше образование, с
образователна степен „бакалавър“ и/или „ма
гистър“ по специалност от област на висше
образование „Социални, стопански и правни
науки“, професионално направление „Иконо
мика“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на МС от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. доп., бр. 94 от
2005 г.), както и да притежават допълнителни
у мени я – да познават прилож ни я софт уер в
преподаваната сфера.
Препоръчително е на всеки три години обуча
ващите да преминават курс за усъвършенстване
на професионалната квалификация.“

Заключителни разпоредби
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Коларова
5914
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2012 г. за придобиване на
квалификация по професията „Маникюристпедикюрист“ (ДВ, бр. 19 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „Маникюр, педи
кюр и ноктопластика“ се добавя „и на трета
степен за специалността 8150302 „Организация
и технология на маникюрната и педикюрната
дейност“.
§ 2. В чл. 3 думите „по чл. 10, ал. 3, т. 2
и 3“ се заменят с „по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и
6“, а думата „специалността“ се заменя със
„специалностите“.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите „и избираемата
подготовка“ се заличават.
§ 4. Приложението към чл. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изиск ване за при
доби ва не на к ва л ифи к а ц и я по п рофеси я та
„Маникюрист-педикюрист“
Професионално направление:
815

„Фризьорски и козметични услуги“

Наименование на професията:
815030

„Маникюрист-педикюрист“

Специалности:

Степен на про
фесионална ква
лификация

8150301 „Маникюр, педикюр Втора
и ноктопластика“
8150302 „Организация и тех Трета
нолог и я на мани
кюрната и педикюр
ната дейност“
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално об
разователно равнище за ученици и лица, навър
шили 16 години
1.1.1. За придобиване на втора степен на
професионална квалификация по професията
„Mаникюрист-педикюрист“ от Списъка на про
фесиите за професионално образование и обуче
ние по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден със Заповед
№ РД-09-413 от 12.05.2003 г. на министъра на
образованието и науката, изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04от 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 № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г., Заповед
№ РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със
Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г. и Заповед
№ РД-09-74 от 20.01.2014 г.) входящото минимално
образователно равнище е:
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– за ученици – завършено основно образова
ние или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (рамкова
програма Б) или завършено основно образова
ние 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 една
година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование (рамкова програма Е).
1.1.2. За придобиване на трета степен на
професионална квалификация по професията
„Mаникюрист-педикюрист“ входящото мини
мално образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завърше
но средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
1.2.1. За обучение по професията „Mаникюристпедикюрист“ с придобиване на втора степен на
професионална квалификация по специалността
„Маникюр, педикюр и ноктопластика“ не се из
исква лицата да притежават предишна професи
онална квалификация по други сродни професии.
1.2.2. За обучение по професията „Mани
кюрист-педикюрист“ по рамкова програма Е с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по специалността „Организация
и технология на маникюрната и педикюрната
дейност“ могат да кандидатстват лица, които
имат придобита втора степен на професионал
на квалификация по специалността „Маникюр,
педикюр и ноктопластика“ и 2 години трудов
стаж по специалността, както и лица, които не
притежават предишна професионална квали
фикация по тази или други сродни професии.
1.2.3. За лица, които удостоверят завършено
професионално обучение по определен учебен
предмет и/или модул, включени в учебното съ
държание от учебния план за придобиване на
степен на професионална квалификация за про
фесията „Mаникюрист-педикюрист“, може да се
организира обучение за отделен кандидат или за
група от лица с еднакво входящо образователно
и квалификационно равнище.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни 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.)
Mаникюрист-педикюристът с втора степен на
професионална квалификация по специалността
„Маникюр, педикюр и ноктопластика“ извършва
следните основни трудови дейности:
• предоставя детайлна информация на клиента
за предлаганите услуги и продукти;
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• диагностицира моментното състояние на
нокътната структура и кожата на ръцете или
краката за прилагане на подходяща и безопасна
за здравето услуга;
• консултира клиентите при избора на услуга;
• предоставя услугите маникюр, педикюр и
ноктопластика;
• поддържа удължените нокти периодично
чрез коригиране и балансиране;
• прави козметични корекции при проблемни
нокти по специално разработени методики;
• лакира и декорира ноктите на ръцете или
краката;
• познава и прилага установените стандарти
за обслужване в сектора „Услуги за личността“;
• дава препоръки и консултира клиента как
да се грижи за ръцете и краката в домашни
условия.
Всички трудови дейности той извършва в
съответствие с изискванията на нормативните
документи за работа с козметични препарати в
обекти с обществено предназначение.
Mаникюрист-педикюристът с втора степен на
професионална квалификация трябва да умее да
осъществява ефективна комуникация с клиен
тите, да проявява отговорност, комбинативност,
дискретност, правилна преценка и умение за взе
мане на бързо и адекватно решение за избор на
най-подходящата услуга съобразно изискванията
и предпочитанията на клиента; да умее да създа
ва различни модели на декорация, да проявява
творчество и оригиналност при художественото
оформление на маникюра и педикюра.
При ятни ят външен вид и високата обща
култура са от голямо значение за качеството на
обслужване на клиентите. Предвид спецификата
на професията, особено при работа в туристи
чески центрове и круизни кораби, маникюристпедикюристът трябва да владее на необходимото
професионално ниво чужд език.
Mаникюрист-педикюристът с трета степен по
специалността „Организация и технология на
маникюрната и педикюрната дейност“ извършва
следните основни трудови дейности:
• създава технологии за процедурите в мани
кюрната и педикюрната дейност;
• организира и следи за прилагането на тех
нологиите при упражняване на маникюрна и
педикюрна дейност с цел осигуряване високо
качество на услугите, предлагани в салона;
• създава правила в съответствие с норма
тивните документи за здравословни и безопасни
условия на труд и носи отговорност за тяхното
спазване;
• контролира външния вид и спазването на
изискванията за работно облекло на персонала
в салона;
• създава правила в съответствие с норматив
ните документи и носи отговорност за правил
ното и безопасно изхвърляне на течни и твърди
отпадъци по време на работа;
• познава съвременните технологии и избира
подходящи апарати, инструменти и продукти за
качествено и безопасно извършване на услугите;
• организира въвеждането на иновационни
технологични решения в областта на услугите,
които се предоставят в рамките на професията;
• изготвя разходни норми за време на из
пълнение на услуга и влагане на продукти и
консумативи;
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• създава условия за работа в екип, проявява
коректност и лоялност.
Маникюрист-педикюристът трябва да спазва
изискванията за здравословни и безопасни усло
вия на труд (ЗБУТ) и да опазва околната среда.
Маник юрист-педик юрист ът т рябва стриктно
да спазва технологията на всяка услуга, гаран
тираща опазване на здравето на клиента. Той
полага необходимите грижи за инструментите и
за оборудването в салоните за предоставяне на
услугите. Спазва техническите изисквания при
използването на машини и съоръжения.
Маникюрист-педикюристът упражнява дей
ността си в салони за красота на обособени
маникюрни и педикюрни работни места, в спе
циализирани маникюр/педикюрни салони, на
обособени работни станции в търговски обекти
и круизни кораби или предлага услугата по домо
вете на клиентите. Местата, където се предлагат
услугите, трябва да отговарят на нормативните
изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от
1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските,
фризьорските и козметичните салони, издадена
от Министерството на народното здраве и со
циалните грижи (ДВ, бр. 77 от 1987 г.).
Работното време на маникюрист-педикюриста
е с нормална продължителност в съответствие
с разпоредбите на Кодекса на труда.
В своята професионална дейност той използва
следните предмети и средства на труда: козме
тични продукти; инструменти и оборудване за
маникюр и педикюр; работно облекло, лични
предпазни средства. Упражняващите специал
ността „Организация и технология на маникюр
ната и педикюрната дейност“ използват компютри
със съответни програмни пакети, подпомагащи
дейностите по организация, координация и отчет
на дейностите в салона.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Придобилите втора степен на професионал
на квалификация по специалността „Маникюр,
педикюр и ноктопластика“ могат да продължат
обучението си за придобиване на трета степен
на професионална квалификация по специалност
„Организация и технология на маникюрната и
педикюрната дейност“.
След придобиване на трета степен на про
фесионална квалификация по специалността
„Организация и технология на маникюрната
и педикюрната дейност“ обучаваният може да
продължи обучението си за придобиване на чет
върта степен на професионална квалификация
по специалността „Инструкторска дейност по
маникюр и педикюр“ от професия „Инструктор“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение.
Придобилите втора и трета степен на про
фесионална квалификация по професията „Ма
ник юрист-педик юрист“ могат да повишават
квалификацията си чрез обучение в курсове и
семинари, участие в конференции, специализи
рани национални и международни изложения,
състезания и конкурси, работни срещи и други
прояви, организирани от бранша.
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвър
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дена 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., № РД01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г.,
№ РД-01-1002 от 19.12.2012 г. и № РД-01-979 от
21.12.2013 г. Съгласно НКПД – 2011, придобилите
втора степен на професионална квалификация по
професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да
заемат следните длъжности от единична група
5142: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикю
рист, както и други длъжности, включени при
актуализиране на НКПД.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Маникюристпедикюрист“ могат да заемат длъжности от
единична група 3343-3008 Специалист, 5169-3008
Организатор дейности и други подобни длъж
ности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължи
телна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• знае и прилага изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд при предлагането
на услуги;
• познава и прилага основните правила за
безопасна работа със специализираната техни
ка на работното място, познава и използва по
предназначение лични предпазни средства;
• знае и прилага изискванията за опазване
на околната среда;
• зачита религиозните и културните особено
сти на посетителите (потребителите), не допуска
проява на дискриминация по пол, религия, раса
или вероизповедание;
• познава организацията на фирмата и пра
вомощията (йерархията) на длъжностните лица;
• познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда;
• познава пазарните отношения, мястото и
ролята на отделните лица, фирмите, институ
циите и държавата в тях;
• формира критерии за самооценка и самос
тоятелен стремеж към развитие и повишаване
на квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задъл
жителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Фризьорски и козметични услуги“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• осигурява безопасността и сигурността на
потребителите на фризьорски и козметични
услуги в обекта;
• знае и прилага принципите, правилата и
изискванията на професионалната етика, меж
дународните и европейските стандарти за работа
с козметични продукти и апаратура;
• използва информационните и комуникаци
онните технологии, приложими при предлагането
на фризьорски и козметични услуги;
• познава основните процеси на предлаганите
услуги и използваните уреди и съоръжения в
прилагането им;
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• знае и прилага правилата за използване и
съхранение на козметични продукти;
• използва правилно професионалната тер
минология по професията при комуникация с
клиенти и с колеги, включително и на чужд език.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Маникюрист-педикюрист“ задъл
жителна професионална подготовка
3.3.1. След завършване на обучението по специ
алността „Маникюр, педикюр и ноктопластика“–
втора степен на професионална квалификация,
обучаваният трябва да:
• обяснява детайлно на клиента предлаганите
услуги и очакваните резултати от тях;
• използва правилно и безопасно инстру
ментите, пособията и материалите за маникюр,
педикюр и ноктопластика;
• подбира правилно козметичните препарати
за маникюр, педикюр и ноктопластика според
предназначението им и състоянието на ноктите
на ръцете и краката;
• избира подходяща технология и спазва
технологичната последователност при работа;
• познава тенденциите и съвременните модни
стилове;
• извършва самооценка на качеството на из
вършената работа в съответствие с нормативните
изисквания и стандарти;
• изпълнява текущи задачи и решава възник
нали проблеми, свързани с конкретните трудови
дейности маникюр, педикюр и ноктопластика.
3.3.2. След завършване на обучението по
специалността „Организация и технология на
маникюрната и педикюрната дейност“ – трета
степен на професионална квалификация, обу
чаваният трябва да:
• владее, разбира и използва професионалната
терминология;
• познава препаратите и технологичното обо
рудване, необходими за извършване на различните
процедури, тяхното приложение и действие;
• създава технологии за извършване на про
цедури за маникюр, ноктопластика, педикюр;
• организира и контролира технологичния
процес на конкретна процедура;
• организира въвеждането и използването на
иновационните решения и технологии;
• създава условия и организира безопасната
работа с технологичното оборудване и ефектив
ното му използване;
• извършва мониторинг на качеството на
използваните методи в предлаганите услуги;
• извършва мониторинг върху спазването на
санитарно-хигенните изисквания за опазване
здравето на клиента;
• следи за ползването на лични предпазни
средства при извършване на различните услуги;
• създава разходни норми.
3.4. Цели на обучението по задължителната
чуждоезикова подготовка – единна за всички
професии от професионално направление „Фри
зьорски и козметични услуги“:
• осъществява комуникация на чужд език
(говоримо и писмено) при изпълнение на про
фесионалните си задължения;
• ползва литература на чужд език (интернет,
каталожна и др.) в работата си.

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Маникюрист-педикюрист“

1. Спазва правилата за здравословно 1.1. Описва правилата за здравословно и безопасно упражняване
и безопасно упражняване на профе на професията
сията и опазване на околната среда 1.2. Описва и прилага инструкциите за безопасна работа c машини,
съоръжения и козметични продукти, използвани от маникюристпедикюриста
1.3. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност и из
ползва по предназначение средствата за противопожарна защита
(кофпомпа, пожарогасител и др.)
1.4. Оказва първа долекарска помощ
1.5. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съ
ответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд и на санитарно-хигиенните изисквания
1.6. Описва и прилага практики за избор на екологични средства
за работа
2. Спазва правилата за редуциране
на рисковете от професионално за
боляване и осигурява безопасността
на потребителите на услуги

2.1. Избира и използва редовно подходящи лични предпазни сред
ства в зависимост от вида на предоставяната услуга
2.2. Проверява етикетирането на козметичните препарати според
нормативните изисквания
2.3. Прилага определените методи за дезинфекция и стерилизация
на инструментите и оборудването
2.4. Прилага техники и съоръжения за работа, които осигуряват
надеждно абсорбиране на отделящия се при работа прах

3. Осъществява ефективна комуни 3.1. Комуникира с клиенти, като спазва нормите на професио
кация с клиенти и колеги, умее да налната етика
работи в екип
3.2. Използва специфичната професионална терминология на раз
бираемо за клиента ниво, проявява коректност и лоялност при
предлагането на съответните услуги
3.3. Предоставя на клиента подходяща информация, позволяваща
му да направи своя избор относно състава на продуктите, въз
можните опасности, свързани с тяхното приложение, както и с
използваните инструменти
3.4. Спазва йерархичните принципи за комуникация в екипа
3.5. Оказва съдействие на членовете на екипа при изпълнение на
задачите
3.6. Познава нормативната уредба, уреждаща защитата на потре
бителите и правомощията на държавните органи
4. Владеe чужд език

4.1. Осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено)
при изпълнение на професионалните си задължения
4.2. Ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.)
в работата си

5. Спазва изискванията на трудовото 5.1. Организира работата си в съответствие с изискванията, ре
законодателство и знае правата си гламентирани в трудовото законодателство
като участник в трудовия процес 5.2. Спазва изискванията за работа в обекти с обществено пред
назначение
5.3. Спазва изискванията за работа с козметични продукти
5.4. Описва и спазва задълженията, описани в длъжностната ха
рактеристика
6. Притежава знания по биология, 6.1. Познава детайлно устройството на клетката
анатомия и физиология на човеш 6.2. Познава причините за промяна в състоянието на клетката,
кото тяло
начините за профилактика
6.3. Познава принципите на козметично въздействие върху клет
ката чрез апарати, козметични продукти, активни вещества и др.
6.4. Знае строежа на кожата, познава структурата на нокътната
плочка, познава биологичните процеси, протичащи в нея, причините
за промяна на нокътната плочка и кожата около нея, начините на
профилактика и поддържането им в здравословен вид
6.5. Познава видовете болести по кожата, знае причините за тях
ната поява
6.6. Обосновава връзката между вътрешни заболявания и външ
ната им изява
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
6.7. Разпознава промените в нокътя и кожата около него и препо
ръчва консултация с лекар специалист
6.8. Разпознава състоянията на кожата и видовете вътрешни за
болявания, при които не трябва да се прави обработка на нокътя
и кожата около него
6.9. Познава активните съставки на козметичните продукти, с
които се изпълнява процедурата, и описва тяхното въздействие
върху нокътя и кожата

7. Повишава професионалната си 7.1. Участва в семинари, организирани от браншови организации
и други професионални сдружения
квалификация
7.2. Участва в технически обучения, организирани от търговски
организации
7.3. Посещава специализирани изложения и се информира за
новостите в бранша
7.4. Участва в обучения за повишаване на организаторските си
способности, организирани от различни организации
7.5. Участва в обучения за повишаване на комуникативността и
работата в социалните мрежи, организирани от различни орга
низации
Специфични за специалност код 8150301 „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
8. Предлага и извършва услугата 8.1. Провежда консултация с клиента относно естетичните и худо
жествените елементи на процедурата и потребността от извърш
маникюр
ването на дейности, свързани с профилактиката и опазването на
здравето на тъканите
8.2. Преценява състоянието на нокътната структура и кожата на
ръцете и предлага конкретна програма за обработването им
8.3. Описва основните видове нокътна структура и начините за
нейното оформяне
8.4. Променя формата на свободния край на ноктите спрямо же
ланието на клиента и правилата за безопасна работа
8.5. Обработва и почиства кожната гънка спрямо желанието на
клиента при стриктно спазване правилата за безопасна работа
8.6. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за почистване на кожата на ръцете
8.7. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за подхранване на кожата на ръцете
8.8. Описва и прилага различни масажни техники
8.9. Използва козметични продукти за лакиране на ноктите спрямо
желанието на клиента и правилата за безопасна работа
9. Предлага и извършва услугата 9.1. Провежда консултация с клиента относно естетичните и худо
педикюр
жествените елементи на процедурата и потребността от извърш
ването на дейности, свързани с профилактиката и опазването на
здравето на тъканите
9.2. Преценява състоянието на нокътната структура и кожата на
краката и предлага конкретна програма за обработването им
9.3. Променя формата на нокътната плочка и обработва кожната
гънка, като стриктно спазва правилата за безопасна работа
9.4. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за почистване на кожата на краката
9.5. Описва и прилага различни техники за почистване на удебе
лената кожна тъкан по стъпалата
9.6. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за подхранване на кожата на краката
9.7. Описва и прилага различни масажни техники
9.8. Използва козметични продукти за лакиране на ноктите спрямо
желанието на клиента и правилата за безопасна работа
10. Предлага и извършва услугата 10.1. Провежда консултация с клиента за желанието и потреб
ноктопластика и поддръж ка на ността от услугата
ноктопластиката
10.2. Анализира състоянието на нокътната структура и предлага
конкретен вид удължаване на естествените нокти
10.3. Обяснява на клиента очаквания резултат от услугата и не
обходимостта от нейното коригиране и балансиране след период
от 2 до 4 седмици
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
10.4. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за удължаване на естествените нокти, като стриктно спазва пра
вилата за безопасна работа
10.5. Използва козметични продукти за лакиране на изградените
нокти спрямо желанието на клиента и правилата за безопасна работа

11. Прилага различни техники за 11.1. Избира продукти и техники за декориране на ноктите, като
декориране на ноктите
спазва правилата за безопасна работа и опазване здравето на клиента
11.2. Разработва модели за декорация на ноктите
11.3. Консултира клиента за модните тенденции при избора на
декорация
12. Консултира и предлага на кли
ента продукти за поддържане със
тоянието на маникюра и кожата на
ръцете в домашни условия

12.1. Консултира и предлага на клиента продукти за поддържане
доброто състояние на маникюра и кожата на ръцете в домашни
условия
12.2. Разработва програма за комбиниран ефект от продукти за
поддържане доброто състояние на маникюра и кожата на ръцете
в домашни условия
12.3. Събира сведения и преценява резултатите от използването
на продукти за поддържане доброто състояние на маникюра и
кожата на ръцете в домашни условия

Специфични за специалност код 8150302 „Организация и технология на маникюрната и педикюрната
дейност“
13. Внедрява професионална терми 13.1. Обяснява детайлно значението на термините и контролира
нология в процеса на работа
правилното им използване от работещите
13.2. Контролира ползването на професионалната терминология
при комуникацията с клиентите
14. Създава технологии за процеду 14.1. Описва последователността на операциите и процедурите в
ри в маникюрната и педикюрната конкретната дейност
дейност
14.2. Описва използваните машини, оборудване, инструменти и
материали
14.3. Описва очаквания краен резултат и въздействието на проце
дурата върху кожата и нокътната структура
15. Планира и организира разработ
ването на иновативни и безопасни
методи на работа съобразно специ
фиките на козметичните препарати

15.1. Описва основните характеристики на препаратите за маникюр,
педикюр и ноктопластика и тяхното приложение в отделните услуги
15.2. Разработва и описва основни и специфични методи на работа
и въздействието им върху кожата и нокътната структура
15.3. Организира внедряване на разработените методи с препарати
в конкретни услуги

16. Организира и контролира тех 16.1. Описва съвкупността от задачи и действия при внедряване
нологичния процес за извършване на технологията за всяка конкретна услуга
на конкретна услуга
16.2. Контролира спазването на технологичния процес при из
вършването на услугата върху клиенти
17. Организира и контролира ефек 17.1. Описва предназначението, техническите параметри и изис
тивното използване на оборудването кванията за употреба на уредите и апаратите, използвани в салона
17.2. Избира подходящите уреди и апарати за извършване на съ
ответната процедура
17.3. Разработва инструкции за ползването на всеки от уредите
и апаратите
17.4. Реагира адекватно според правилата за безопасно ползване
при отклонения от нормалния режим на работа на уредите и
апаратите в салона
17.5. Проверява спазването на изискванията за експлоатация и
поддръжка на уредите и апаратите в салона
17.6. Следи дейностите по ремонта и експлоатацията на уредите
в гаранция и извън гаранция
18. Извършва мониторинг на ка 18.1. Оценява качеството на извършената работа в съответствие
чеството на услугите с цел опазване с нормативните изисквания
здравето на клиентите
18.2. Следи за постигнати резултати, като анализира състоянието
на клиента преди и след ползването на услугата
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

19. Организира и контролира рабо 19.1. Разпределя конкретните задачи между екипа си
тата на екипа от специалисти
19.2. Определя целите, дейностите и отговорностите
19.3. Осигурява екипна работа, като прави промени и разрешава
конфликти за постигане на поставените цели
19.4. Прави предложения за поощряване и санкциониране на
работещите
19.5. Оценява компетенците и потребностите на работещите за
повишаване на тяхната квалификация
20. Изготвя разходни норми за ма 20.1. Описва вида на препаратите и количествата, необходими за
териалите и времето, необходими конкретната услуга
за конкретните услуги
20.2. Описва препоръчителното време за извършване на отделните
процедури
20.3. Контролира прилагането им при предоставяне на услугата
21. Използва софтуерни продукти за 21.1. Познава предлаганите в бранша софтуерни продукти
оптимизиране на работния процес 21.2. Прилага софтуерни продукти за оптимизиране на работата с
клиенти, като поддържа база данни за контакт с тях
21.3. Прилага софтуерни продукти за оптимизиране на работата
със складови наличности на козметичните препарати
21.4. Планира необходимите за закупуване материали
22. Грижи се за редуциране на
рисковете от професионални забо
лявания на персонала и осигурява
безопасността на потребителите
на услуги

22.1. Определя подходящите за използване лични предпазни сред
ства в зависимост от вида на предоставяната услуга
22.2. Следи за промени в нормативните изисквания за ползването
и разпространението на козметични продукти
22.3. Определя и описва последователността за дезинфекция и
стерилизация на инструментите и оборудването
22.4. Избира техники и съоръжения за работа, които осигуряват
надеждно абсорбиране на отделящия се при работа прах

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъ
ществява в учебни кабинети, а по учебна прак
тика – в учебно-тренировъчни кабинети или в
специално създадени от обучаващата институция
салони за красота.
Обучението по практика може да се провежда
в материална база на други подобни организации
и фирми при предварително сключени договори.
Материалната база трябва да бъде в съот
ветствие с изискванията на действащите нор
мативни актове.
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията.
5.1.1. Основно оборудване – у чебни маси,
столове, маса за маникюр, стол за педикюр,
технически средства и аудио-визуална техника
(диапроектор, шрайбпроектор, компютър и др.).
5.1.2. Помощно оборудване и материали – би
оцидни препарати за дезинфекция; козметични
продукти; основни, помощни и спомагателни
инструменти за маникюр, ноктопластика и пе
дикюр; помощни материали – хавлиени и едно
кратни кърпи, салфетки, тампони за почистване
на лак и др.
5.1.3. Учебни пособия – анатомични табла,
табла с мостри на основни, помощни и спома
гателни инструменти, снимки за организация
на работните места, филми за технологичната
последователност на услугите, комплект учебни
помагала.

5.2. Учебна зала
Учебните зали трябва да осигуряват работни
места за всички обучавани, както и едно работ
но място за обучаващия. Работното място на
обучаващия е в съответствие с нормативите за
извършване на съответната дейност.
При разполагането на работните места трябва
да са спазени изискванията за осветеност, необ
ходим работен фронт и функционална близост с
необходимите инструменти и материали.
5.2.1. Основно оборудване и инструменти:
5.2.1.1. За маникюр и ноктопластика – ра
ботна маса (в зоната на работа с клиента не
по широка от 50 см), стол за клиента с ерго
номична форма, стол за работещия с регули
руема височина, приспособления за безопасно
и хигенно съхранение на инструменти и пре
парати, козметични препарати, отговарящи
на нормативните изисквания за безвредност,
инструменти за обработване на кожна гънка,
пили за нокти, дезинфектанти за инструменти
и оборудване в съответствие в нормативните
изисквания, помощни материали.
5.2.1.2. За педикюр – стол за педикюр, работен
стол за педикюриста, вана за педикюр, шкаф
за съхранение на инструменти и препарати,
козметични препарати, отговарящи на норма
тивните изисквания за безвредност, инструменти
за обработване на кожна гънка, пили за нокти,
дезинфектанти за инструменти и оборудване в
съответствие с нормативните изисквания, по
мощни материали.
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5.2.1.3. За обучение по специалността „Ор
ганизация и технология на маникюрната и пе
дикюрната дейност“ обучаващите институции
трябва да разполагат със специализиран каби
нет, оборудван с нужното офис обзавеждане
и офис техника. В него е необходимо да има
принтер, скенер, мултимедия, факс и за всеки
обучаван – работно място с компютър, интернет,
подходящи програмни продукти, подпомагащи
придобиване на знания, умения и компетнции
по организация, координация и отчетност на
дейностите в салоните, предоставящи услуги по
маникюр, педикюр и ноктопластика.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория:
Право да преподават теория по специалността
„Маникюр, педикюр и ноктопластика“ – втора и
трета степен на професионална квалификация,
имат лица с образователно-квалификационна сте
пен „бакалавър“ и/или „магистър“ от области на
висше образование и професионални направления
от Класификатора на областите на висше обра
зование и професионалните направления, приет
с Постановление № 125 на МС от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. доп., бр. 94 от 2005 г.),
по специалности, които съответстват на учебните
предмети (модули) от отрасловата и специфична
та задължителна професионална подготовка по
професията „Маникюрист-педикюрист“.
Право да преподават теория по специалността
имат и завършилите четвърта степен на профе
сионална квалификация по професия „Инструк
тор“, специалност „Инструкторска дейност по
маникюр и педикюр“.
6.2. По практика:
Право да преподават практика по специалност
та „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ – втора
степен на професионална квалификация, имат
лица с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и/или „магистър“ от области на
висше образование и професионални направле
ния от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления по
специалности, които съответстват на учебните
предмети (модули) от отрасловата и специфич
ната задължителна професионална подготовка
по професията „Маникюрист-педикюрист“.
Право да преподават практика по специал
ността имат и:
– завършилите втора степен на професио
нална квалификация по професия „Mаникюрист-
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педикюрист“, специалност „Маникюр, педикюр
и ноктопластика“, с доказан трудов стаж по
професията;
– завършилите трета степен на професио
нална квалификация по професия „Маникю
рист-педикюрист“, специалност „Организация
и технология на маникюрната и педикюрната
дейност“, с доказан трудов стаж по професията;
– завършилите четвърта степен на професи
онална квалификация по професия „Инструк
тор“, специалност „Инструкторска дейност по
маникюр и педикюр“, с доказан трудов стаж по
професията.
Право да преподават практика по специал
ността „Организация и технология на маникюр
ната и педикюрната дейност“ – трета степен
на професионална квалификация, имат лица с
образователно-квалификационна степен „бака
лавър“ и/или „магистър“ от области на висше
образование и професионални направления от
Класификатора на областите на висше обра
зование и професионалните направления по
специалности, които съответстват на учебните
предмети (модули) от отрасловата и специфич
ната задължителна професионална подготовка
по професията „Маникюрист-педикюрист“.
Право да преподават практика по специал
ността имат и:
– завършилите трета степен на професио
нална квалификация по професия „Маникю
рист-педикюрист“, специалност „Организация
и технология на маникюрната и педикюрната
дейност“, с доказан трудов стаж по професията;
– завършилите четвърта степен на професи
онална квалификация по професия „Инструк
тор“, специалност „Инструкторска дейност по
маникюр и педикюр“, с доказан трудов стаж по
професията.
Препоръчително е на всеки три години обу
чаващите да преминават курс за повишаване на
професионалната квалификация.“

Заключителни разпоредби
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Коларова
5915
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-13
от 18 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откри
вам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за територията
на район „Илинден“ (без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със Заповед № РД-18-22-3 от 7.07.2006 г.
на началника на Службата по кадастъра – София,
и Заповед № РД-18-83 от 3.09.2008 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър), Столична община,
област София (столица).
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадас
тралните регистри е „Аркси“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 300-2-281 от 18.09.2002 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – София, и района.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5872

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-14
от 20 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откри
вам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Ветрище, с. Вехтово, с. Кладенец, с. Костена
река и с. Овчарово, община Шумен, област Шумен.
1. Правоспособното лице, на което се въз
лага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геопрециз Инжене
ринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № 797 от 31.08.2001 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Шумен, съответните общини и
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
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Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-15
от 20 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за територията на район
„Изгрев“ (без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
Заповед № 300-5-23 от 17.03.2004 г. на началника
на Службата по кадастъра – София), Столична
община, област София (столица).
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадас
тралните регистри, е „Геотехинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – София, и района.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
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Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-16
от 20 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откри
вам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за територията на
район „Възраждане“, Столична община, област
София (столица).
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадас
тралните регистри, са „Мапекс“ – АД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 3002-121 от 2.04.2002 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, и „Трансгео“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 791 от 31.08.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – София, и района.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
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Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-17
от 20 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за територията на гр. Кос
тинброд, община Костинброд, Софийска област.
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1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадас
тралните регистри, е „Геопланпроект“ – ЕАД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 332 от 4.06.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, и общината.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5876

Изпълнителен директор:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 493
от 24 юли 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на СО е постъпило заявление вх. № ГР-70-0011 от 11.01.2011 г. от „Доверие Брико“ – АД, Тодор
Борисов Рангелов и Наско Георгиев Арнаудов с
искане за допускане изработването на подробен
устройствен план (ИПР, ПЗ и ИПРЗ) в обхвата
на квартали 6, 59, 60, 61а и 117, м. Манастирски
ливади – изток.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт и скица за имот с пл. № 649 на името на
„Доверие Брико“ – АД; нотариален акт и скица
за имот с пл. № 808 на името на Иван Маринов
Бешовишки и Камелия Тодорова Манолова;
нотариален акт, решение по а.х.д. № 535/2009 г.
на КРС и скица за имоти с пл. № 442, 443, 444,
445 на името на Радослав Маринов Карабоиков,
Татяна Валериева Карабоикова и Наско Георги
ев Арнаудов; нотариален акт и скица за имот с
пл. № 584 на името на Тодор Борисов Ангелов;
нотариален акт и скица за имот с пл. № 983 на
името на Васил Илиев Гонгалов, Кирил Йорда
нов Разсуканов и Радослав Кирилов Разсуканов;
мотивирано предложение, съгласувано от соб
ствениците на имоти с № 584, 983, 443, 444, 445,
808, 570, 649, 659.
С писмо от 18.02.2011 г. заявителите са уве
домени, че е необходимо към заявлението да се
присъединят всички собственици, за които се
отнася исканото изменение.
С писмо peг. № 7000-1479 от 19.01.2011 г. кметът
на район „Триадица“ дава съгласие за сключване
на предварителен договор за общинския имот
без планоснимачен номер при урегулирането на
имотите.
Доп ъ л н и т ел но е пода дено за я в лен ие на
17.01.2011 г. от Георги Илиев Чипориков, Бистра
Вучкова Михайлова, Славка Илиева Георгиева,
Василка Николова Чипорикова за имоти с № 659,
641, 570.
На 19.01.2011 г. и 31.01.2011 г. са подадени
заявления от Татяна Валериева Карабочкова за
имоти с № 443, 444, 445; Петко Вучков Божков,
Боянка Вучкова Бачева, Зойка Евгениева Божкова,
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Юлия Павлова Божкова, Надежда Динева Вуче
ва, Цанко Антонов Чипориков, Павел Антонов
Чипориков, Момчил Йорданов Божков, Ивайло
Йорданов Божков за имот с пл. № 570; Атанас
Владимиров Панов от името на „ИРА“ – ЕООД,
за имот с пл. № 596. Представени са документи
за собственост и скици за имоти № 570 и 596.
Приложено е мотивирано предложение, подписано
от собствениците на имоти № 808 и 596.
С молба вх. № ГР-70-00-11 от 10.02.2011 г. е
внесено влязло в сила на 4.02.2011 г. решение по
а.х.д. № 248/2008 г. на СГС, с което е отменена
Заповед № РД-09-50-323 от 30.03.2001 г. на главния
архитект на София в частта относно ИПРЗ на
имоти с № 641 и 659.
Преписката е разгледана от отделите на НАГ
и от ОЕСУТ. С решение по т. 15 от протокол
№ ЕС-Г-22 от 15.03.2011 г. ОЕСУТ не приема
мотивираното предложение и изисква предвари
телни договори по смисъла на чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Заявителите са уведомени за решението на
ОЕСУТ с писмо от 16.06.2011 г.
С писмо вх. № ГР-70-00-11 от 20.02.2012 г. са
внесени: коригирано мотивирано предложение;
предварителен договор от 25.10.2011 г., с който
„Ойрошпед“ – АД, се задължава да продаде на
„Доверие Брико“ – АД, реални части от имот
пл. № 513 и 669, а „Доверие Брико“ – АД, на
„Ойрошпед“ – АД, реална част от имот № 649;
нотариален акт, с който „Ойрошпед“ – АД, придо
бива реална част от имот № 649, която се придава
към УПИ III-513; нотариален акт за имот № 649
на името на „Доверие Брико“ – АД.
Мотивираното предложение с допълнително
представените документи са разгледани от ОЕСУТ
и с решение по т. 28 на протокол № ЕС-Г-16 от
6.03.2012 г. се предлага на главния архитект на
СО да издаде заповед за допускане изработва
нето на ПУП.
Със Заповед № РД-09-50-259 от 14.03.2012 г. е
допуснато изработването на изменение на плана
за регулация на УПИ I – за парк, от кв. 59; УПИ
I, II, III, IV, V и VI от кв. 60; УПИ I и II от кв.
61а, УПИ I, II, III, IV, V и VI от кв. 117; улица по
о.т. 97 – о.т. 97б – о.т. 71а – о.т. 80; улица по о.т.
80 – о.т. 79 и изменение на плана за застрояване за
УПИ IV, V, VI от кв. 60; УПИ II от кв. 61а; УПИ
VI от кв. 117; план за застрояване за ПИ 594, 649,
659, 641 от кв. 59, м. Манастирски ливади – изток
(за ПИ 443, 444, 445, 570, 584, 596, 641, 649, 659).
На 15.03.2012 г. заповедта е изпратена до район
„Триадица“ и заявителя за сведение и изпълнение.
На 23.01.2013 г. е внесен проект за одобрява
не с обяснителна записка. Към заявлението са
приложени: документи за собственост; скици;
заснемане и експертна оценка на съществуваща
та растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ при СО на 13.11.2012 г.; план-схеми
по смисъла на чл. 108 ЗУТ за техническата ин
фраструктура – водоснабдяване и канализация,
със становище изх. № ТУ-3752 от 15.02.2013 г. от
„Софийска вода“ – АД; план-схеми по смисъла на
чл. 108 ЗУТ за техническата инфраструктура – ел.
разпределителна мрежа СрН – трафопостове, със
становище изх. № 1200916185-1 от 12.02.2013 г. от
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; ПТКП,
съгласуван от „ОБД“ – СО.
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Проек т ът е изп рат ен за с ъ обща ва не на
23.01.2013 г. С писмо № 6602-30/1 от 31.01.2013 г.
район „Триадица“ връща преписката за дооком
плектуване.
На 14.02.2013 г. проектът е изпратен за съоб
щаване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Със заявление № ГР-70-00-11/11 от 5.03.2013 г.
„Доверие Брико“ – АД, заявява искане за вре
менно спиране на процедурата до изясняване на
инвестиционните си намерения.
С писмо № 6602-46/2 от 27.03.2013 г. главният
архитект на район „Триадица“ връща проекта.
Приложена е извадка от ДВ, бр. 21 от 1.03.2013 г.,
и възражение от „Доверие Брико“ – АД.
На 17.05.2013 г. е постъпило искане от собстве
ник на ПИ № 584 за продължаване на процедурата.
С писмо от 17.06.2013 г. „Доверие Брико“ – АД,
оттегля искането за спиране на процедурата. С
писмо от 25.06.2013 г. проектите са изпратени в
района за продължаване на процедурата.
На 24.07.2013 г. е постъпило писмо рег. № 660246/5 от 23.07.2013 г. за уведомяване, че по проекта
ще се проведе обществено обсъждане въз основа
на Заповед № РД-09-2-292 от 23.07.2013 г. на кмета
на район „Триадица“ на дата 2.09.2013 г.
На 19.09.2013 г. е внесена молба от Тодор Бори
сов Ангелов за оттегляне на жалба срещу мълчалив
отказ на главния архитект на СО по преписка
№ ГР-70-00-11 от 2011 г. по а.х.д. № 7060/2013 г.
на АССГ. Съдебното производство е прекратено.
На 3.10.2013 г. е изпратено съобщение до
„Държавен вестник“ с молба за обнародване и
районът е уведомен за това.
С писмо рег. № 6602-46 и 6602-300 от 18.11.2013 г.
район „Триадица“ връща проекта след проведе
ната процедура по съобщаване и след проведено
обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1
ЗУТ. Постъпили са 2 бр. становища. Приложени
са доказателства за проведеното обществено об
съждане и обнародване в ДВ, бр. 90 от 15.10.2013 г.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ.
Във връзка със становище от отдел „Правен“
със заявление вх. № ГР-70-00-11 от 23.01.2014 г. са
представени: предварителен договор от 25.10.2011 г.
с анекс от 22.01.2014 г. към него и приложение
№ 1 с нотариална заверка на подписите, по сила
та на който „Ойрошпед“ – АД, се задължава да
продаде на „Доверие Брико“ – АД, реална част от
имоти № 513 и 669, които се придават към УПИ
XXII-649, а „Доверие Брико“ – АД, се задължава
да продаде на „Ойрошпед“ – АД, реална част от
имот № 649, която се придава към УПИ IV-513;
Решение № СО-01-ЕО от 2014 г. на директора на
РИОСВ – София, да не се извършва екологична
оценка на ПУП.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ заедно със
заявление № ГР-70-00-375/13 от собственик на
УПИ IV-983, кв. 59. Решението на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-6 от 28.01.2014 г., т. 1, е проектът
да се коригира по служебните предложения и да
се обяви по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С протокол № ЕС-Г-8 от 4.02.2014 г., т. 8, са
разгледани допълнително постъпили заявления
№ ГР-70-00-11/11 от 31.01.2014 г. и № ГР-70-00218/07 от 31.01.2014 г., които са уважени. Прото
колите са изпратени за сведение и изпълнение
на 26.02.2014 г.
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Със заявление вх. № ГР-70-00-11 от 26.02.2014 г.
са внесени коригирани с виолетов цвят проекти
по решенията на ОЕСУТ.
Коригираният проект е изпратен за съобща
ване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ на 4.03.2014 г.
На 9.04.2014 г. са внесени преработени плансхеми и Решение № СО-68-ПР от 2014 г. на
РИОСВ – София, да не се извършва оценка за
въздействие върху околната среда за ПИ № 983
и ПИ № 808.
С писмо рег. № 6602-300/6/13 от 14.04.2014 г.
район „Триадица“ връща съобщения проект по реда
на чл. 128, ал. 10 ЗУТ с получените възражения.
ОЕСУТ разглежда проекта и възраженията,
получени в района и в НАГ, и с решение по т. 8
на протокол № ЕС-Г-30 от 29.04.2014 г. уважава
същите, като предлага след нанасяне на корек
циите и представяне на договор по чл. 15, ал. 5
ЗУТ за УПИ XIX-584, общ. – „за жилища, офиси
и магазини“, главният архитект на СО да внесе
проекта в СОС за одобряване.
Със заявление вх. № ГР-70-00-11 от 16.05.2014 г.
е внесена план-схема част „Електро“, съгласувана
с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с писмо
изх. № 1201418624 от 25.04.2014 г.
Внесен е коригиран с оранжев цвят проект.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането и съгласие за одобряване на проекта
за ИПРЗ и ПЗ е изразено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с
ал. 2, т. 1 ЗУТ чрез подадените от тях заявления и
подписани мотивирани предложения, а именно от
собствениците на имоти с пл. № 649, 443, 444, 445,
584, 808, 983, 641, 659, 596, 570, 513, както и чрез
уважени срещу проекта възражения и заявления
от собствениците на имоти с пл. № 723, 483, 509,
510, 597. Съгласие с проекта по отношение на
имот без пл. №, попадащ в УПИ ХІХ-584, общ.,
е изразено от кмета на район „Триадица“.
Действащият ПУП в обхвата на проекта е
одобрен с решение № 50 по протокол № 24 от
30.03.2001 г. на СОС и със заповеди на главния
архитект на София.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащ кадастрален план, с което е спазено
изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
С ИПР се предвижда изменение на улица по о.т.
97 – о.т. 97а – о.т. 97б – о.т. 71а – о.т. 80 – о.т. 79,
като същата отпада в частта си от о.т. 10 (нова) до
о.т. 79; изменя се и улица по о.т. 71 – о.т. 80, като
същата отпада в частта си от о.т. 12 (нова) до о.т. 80.
отпадането на горната улична регулация води
до заличаване на кв. 60, кв. 60а и кв. 117, като
попадащите в тях имоти влизат в границите на
нов кв. 59.
За осигуряване на лице (изход) на всички
УПИ се предвиждат: нова улица по о.т. 4 – о.т.
8 – о.т. 9; нова улица по о.т. 12 – о.т. 13 – о.т. 14.
За осигуряване на достъп от бул. България се
изменя улица по о.т. 264б – о.т. 93а и се създава
нова улица по о.т. 7 – о.т. 6 – о.т. 5 – о.т. 4 – о.т.
3а – о.т. 3 – о.т. 2 – о.т. 1.
В границите на нов кв. 59 попадат и се съз
дават следните УПИ:
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УПИ I-517, II-669, III-513 – границите и пред
назначението на тези УПИ не се изменят.
УПИ IV-513 – същият представлява прено
мериран стар УПИ I-513 от кв. 117 (стар), чиито
граници и предназначение не се променят. За
УПИ IV-513 е представен предварителен договор
с нотариална заверка на подписите по чл. 15,
ал. 3 ЗУТ за прехвърляне на частта от имот с
пл. № 649, попадаща в границите на УПИ IV-513.
УПИ V-516 – „за обществено и жилищно стро
ителство“ – същият представлява преномериран
стар УПИІІ-516 – „за обществено и жилищно
строителство“, от кв. 117 (стар), чиито граници
и предназначение не се променят.
УПИ VI-994 – същият представлява преноме
риран стар УПИ III-463 от кв. 117 (стар), чиито
граници и предназначение не се променят.
УПИ VII-995 – изменя се границата на стар
УПИ IV-462 от кв. 117 (стар) за привеждането є
в съответствие с имотната граница на имот с пл.
№ 995. Предназначението не се изменя.
УПИ VIII-483 – същият е образуван в резултат
на изменение на границите на УПИ V-483 от
кв. 117 (стар), като регулационните граници се
поставят в съответствие с границите на имота в
кадастралния план по съгласие на собственика.
УПИ Х-570, XI-570, XII-596, XIII-596, XIV-641,
659 и XV-641, 659 – същите са образувани от
заличаване на УПИ V-483 и VI – общ. от кв. 117
(стар), отпадане на улична регулация и измене
ние на границите на УПИ I – „за парк“, от кв.
59 (стар), като имотите се урегулират за първи
път при съобразяване на имотните им граници
и обособяване на по два УПИ за тях по съгласие
на собствениците им. За УПИ XIV-641, 659 и
XV-641, 659 не се изисква договор по чл. 17, ал. 3
ЗУТ, тъй като собствеността върху имотите се
притежава от едни и същи лица.
УПИ ХVI-808 – „за офиси“ – същият е об
разуван в резултат на изменение границите на
УПИ I – „за парк“, от кв. 59 (стар), като имотът
се урегулира за първи път по границите си в
кадастралния план по съгласие на собственика
и съобразно устройствена зона „Оз1“, в която
попада същият.
УПИ XVII-724 – „зa офис сграда, търговски
комплекс и трафопост“ – същият представлява
преномериран стар УПИІІ-724 – „за офис сграда,
търговски комплекс и трафопост“, от кв. 59 (стар),
чиито граници и предназначение не се променят.
УПИ ХVIII-723 – „за офиси, магазини и трафо
пост“ – същият представлява преномериран стар
УПИ V-723 – „за офиси, магазини и трафопост“,
от кв. 59 (стар), чиито граници и предназначение
не се променят.
УПИ ХIХ-584, общ. – „за жилища, офиси и
магазини“ – същият се образува от заличаване
границите на стари УПИ I – „за обществено жи
лищно строителство“, и УПИ II – „за озеленяване“,
от кв. 6 (стар) и урегулиране на имот с пл. № 584
и имот без пл. № – общинска собственост, по
съгласие на собствениците на имоти. Предвари
телен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ не е предста
вен в хода на административното производство,
поради което не е налице един от елементите на
фактическия състав, който да докаже правното
основание за одобряване на ПР за този УПИ.
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Предвид горното планът за регулация на този
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 15, ал. 5 ЗУТ. По отношение
на тази част от ПР производството ще бъде про
дължено след представяне на договор по чл. 15,
ал. 5 ЗУТ. УПИ ХIХ-584, общ. – „за жилища,
офиси и магазини“, е сигниран в ПР в сив цвят.
У ПИ Х Х – „за озелен яване“ – същи ят се
създава с настоящия проект.
УПИ ХХI-649 – „за жилища, офиси и магази
ни“ – същият се създава за първи път с настоящ
ия проект, като имотът се урегулира съобразно
границите си в кадастралния план по съгласие
на собственика и съобразно устройствена зона
„Смф“, в която попада същият.
У П И Х Х I I- 649 – „за ма га зи н и, офиси и
трафопост“ – същият е образуван в резултат
на изменение границите на УПИ IV – „за жс и
трафопост“, и УПИ V – „за жс“, от кв. 60 (стар),
УПИ I – „за парк“, от кв. 59 (стар) и отпадане
на улична регулация, като имотът се урегулира
за първи път съобразно границите си в кадас
тралния план по съгласие на собственика и
съобразно устройствена зона „Оз1“ и „Жс“, в
която попада същият. За УПИ ХХІІ-649 – „за
магазини, офиси и трафопост“, е представен
предварителен договор с нотариална заверка на
подписите по чл. 15, ал. 3 ЗУТ за прехвърляне
на части от имоти с пл. № 669 и 513, попадащи
в границите на УПИ ХХІІ-649 – „за магазини,
офиси и трафопост“.
УПИ ХХІІІ-444, 445 – „за магазини, обществе
но и жилищно строителство“, и УПИ ХХIV-443,
444 – „за магазини, обществено и жилищно стро
ителство“ – същите са образувани в резултат на
изменение границите на УПИ II-443, 444, 445 – „за
OO“, от кв. 61а (стар) и УПИ VI-443, 444, 445 от
кв. 60 (стар) и отпадане на улична регулация,
като новообразуваните УПИ са създадени по
съгласие на собствениците. Предварителни до
говори по чл. 15, ал. 3 ЗУТ не се изискват, тъй
като собствеността върху имотите се притежава
от едни и същи лица.
УПИ ХХV-517, 628 – „за OO“ – същият пред
ставлява преномериран стар УПИ I-517, 628 – „за
OO“, от кв. 61а (стар), чиито граници и предназ
начение не се изменят.
УПИ ХХVI-983 – „за специализирана болница
за долекуване и рехабилитация, хотел и трафо
пост“ – същият представлява преномериран стар
УПИ IV-983 – „за офиси, магазини, трафопост
и жс“, от кв. 59 (стар), чието предназначение се
изменя по съгласие на собственика.
У ПИ X X V II – „зa обществено обсл у ж ва
не“ – същият се образува от остатъка от УПИ
I – „за парк“, от кв. 59 (стар), за който попада
щите в същия имоти с пл. № 460, 509, 897, 510
собствениците не са направили искане за уре
гулиране при започване на административното
производство. Промяната в предназначението е
направено по уважени възражения на собстве
ниците на имоти в същия и на основание § 2,
ал. 1 и 3 ЗУЗСО с оглед обезпечаване в бъдеще
на възможността за самостоятелно урегулиране
на имотите съобразно устройствена зона „Оз1“,
в която попадат същите.
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С оглед на изложеното са доказани правни
основания по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, т. 2 ЗУТ – промяна в устройствените ус
ловия, при които е одобрен действащият план, и
попълване на нови имоти в кадастралната основа
на плана, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на
собствениците на имоти в обхвата на плана, § 2,
ал. 1 и 3 ЗУЗСО, чл. 15, ал. 3 ЗУТ.
Действащите ПУП са одобрени преди изме
нението на ОУП на СО в сила от 28.01.2007 г.
Предвид горното е налице основание за измене
ние на плана за регулация по чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено изменение
в устройствените условия, при които е одобрен
предходният план – приемане на ОУП на СО и
§ 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
С ИПЗ във връзка с новообразуваните УПИ
се предвижда следното застрояване:
Свързано застрояване на новопредвидените
сгради в УПИ XXIII-444, 445 – „за магазини,
обществено и жилищно строителство“, и УПИ
XXIV-443, 444 – „за магазини, обществено и жи
лищно строителство“, и между новопредвиденото
по действащ план застрояване в УПИ VIII-483 и
новопредвиденото такова в УПИ Х-570 при спаз
ване изискването на чл. 21, ал. 2 ЗУТ за пълно
покриване на калканните стени.
Свободностоящи сгради в нови УПИ XI-570,
XII-596, XIII-596, XIV-641, 659, XV-641, 659, ХХVI983 – „за специализирана болница за долекуване
и рехабилитация, хотел и трафопост“.
ПЗ с предвидено свободностоящо застрояване
се одобрява за УПИ XVI-808 – „за офиси“, ХIХ584, общ. – „за жилища, офиси и магазини“, ХХI649 – „за офиси, магазини и трафопост“.
Новопредвиденото свободностоящо застро
яване се одобрява при спазване изискванията
за разстояния по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 32,
33 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с одобряване на ПЗ не се
допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ,
работен устройствен план при свързано застро
яване в повече от два урегулирани поземлени
имота и с инвестиционния проект.
Проектът е изработен при спазване изисква
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ
държанието на устройствените схеми и планове.
Представени са план-схеми на техническата
инфраструктура, съгласувани с експлоатацион
ните дружества – „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, с което е спазена
разпоредбата на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на ад
министративния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ИПРЗ и
ПЗ от компетентния за това орган, внесен е про
ект и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, проведено е обществено обсъждане, проектът
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
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Предложеният проект за план за регулация и
застрояване е в съответствие с изискванията на
материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и
актовете по прилагането му и е спазена процеду
рата по допускане, обявяване и одобряването му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жи
лищна зона с преобладаващо средноетажно за
строяване“ („Жс“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“) и „Зона за общественообслужващи
дейности и озеленяване в градския район“ („Оз1“),
в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 3, 12 и 16, е допустимо УПИ в обхвата
да са с конкретното предназначение, предвидено
в плана. Параметрите на застрояване, отразени в
матриците върху застроителната част, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР по отношение на новопредвидената
улична регулация се предвижда отчуждаване
на имоти – частна собственост, поради което
и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет. Компетентността на СОС про
изтича и от териториалния обхват на плана по
чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ, § 2, ал. 1 и 3 ПЗРЗУЗСО,
чл. 15, ал. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1,
2, 4 и 5, чл. 32, 33 и 35, § 6, ал. 7, чл. 125, ал. 7
ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 3, 12 и 16 от прило
жението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-6 от 28.01.2014 г., т. 1, № ЕС-Г-8
от 4.02.2014 г., т. 8, № ЕС-Г-30 от 29.04.2014 г., т. 8,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на м.
Манастирски ливади – изток, кв. 59, УПИ I – „за
парк“, УПИ II-724 – „за офис сграда, търговски
комплекс и трафопост“, УПИ IV-983 – „за офиси,
магазини, трафопост и жилищно строителство“,
УПИ V-723 – „за офиси, магазини и трафопост“;
кв. 60, УПИ IV – „за жилищно строителство и
трафопост“, УПИ V – „за жилищно строител
ство“, УПИ VI-443, 444, 445; кв. 61а, УПИ I-517,
628 – „за обществено обслужване“, УПИ II-443,
444, 445 – „за обществено обслужване“; кв. 117,
УПИ I-513, УПИ II-516 – „за обществено жилищно
строителство“, УПИ III-463, УПИ IV-462, УПИ
V-483, УПИ VI – общ.; изменение на улица по
о.т. 97 – о.т. 97а – о.т. 97б – о.т. 71а – о.т. 80 – о.т.
79; улица по о.т. 71 – о.т. 80; създаване на нов кв.
59, УПИ IV-513 – „за офиси“, УПИ V-516 – „за
обществено и жилищно строителство“, УПИ
VI-994, УПИ VII-995, УПИ VIII-483, УПИ Х-570,
УПИ XI-570, УПИ XII-596, УПИ XIII-596, УПИ
XIV-641, 659, УПИ XV-641, 659, УПИ ХVI-808 – „за
офиси“, УПИ ХVII-724 – „за офис сграда, търгов
ски комплекс и трафопост“, УПИ ХVIII-723 – „за
офиси, магазини и трафопост“, УПИ ХХ – „за
озеленяване“, УПИ ХХI-649 – „за жилища, офи
си и магазини“, УПИ ХХІІ-649 – „за магазини,
офиси и трафопост“, УПИ ХХІІІ-444, 445 – „за
магазини, обществено и жилищно строителство“,

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

УПИ XXIV-443, 444 – „за магазини, обществено и
жилищно строителство“, УПИ ХХV-517, 628 – „за
обществено обслужване“; нова улица по о.т. 7 – о.т.
6 – о.т. 5 – о.т. 4 – о.т. 3а – о.т. 3 – о.т. 2 – о.т. 1;
нова улица по о.т. 4 – о.т. 8 – о.т. 9; нова улица по
о.т. 12 – о.т. 13 – о.т. 14 по кафявите и зелените
линии, цифри, текст и защриховки с корекциите
във виолетов и оранжев цвят съгласно приложе
ния проект.
2. Изменение на плана за застрояване на м.
Манастирски ливади – изток, кв. 59 (нов), УПИ
Х-570, УПИ XI-570, УПИ XII-596, УПИ XIII-596,
УПИ XIV-641, 659, УПИ XV-641, 659, УПИ ХХІІ649 – „за магазини, офиси и трафопост“, УПИ
ХХІІІ-443, 445 – „за магазини, обществено и жи
лищно строителство“, УПИ XXIV-444, 445 – „за
магазини, обществено и жилищно строителство“,
УПИ ХХVI-983 – „за специализирана болница за
долекуване, рехабилитация, хотел и трафопост“,
с корекциите в лилав и оранжев цвят съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
3. План за застрояване за м. Манастирски
ливади – изток, кв. 59 (нов), УПИ ХVI-808 – „за
офиси“, УПИ ХIХ-584, общ. – „за жилища, офиси
и магазини“, и УПИ ХХI-649 – „за офиси, мага
зини и трафопост“, с корекциите в лилав цвят
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и /или
сгради, включително през улица.
4. Подробен устройствен план – план за регу
лация не се одобрява за УПИ ХIХ-584, общ. – „за
жилища, офиси и магазини“, сигниран в сив цвят,
поради непредставен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ,
като производството в тази част продължава да
бъде висящо.
5. План-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура на м. Манастирски
ливади – изток, кв. 59 (нов).
Производството по одобряване на плана за
регулация за урегулираните поземлени имоти,
посочен в т. 4 от решението, се продължава след
провеждане на процедурата по чл. 15, ал. 5 ЗУТ
по отношение на същите, като решението на
СОС в тази част става неразделна част от това
решение. Планът за застрояване на урегулирания
поземлен имот по т. 4 може да се прилага след
провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 5 ЗУТ
и одобряване на план за регулация.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5910
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1145
от 8 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бер
ковица, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н за
трасето, необходимо за реконструкция на път
ІV-81029 – гр. Берковица – х. Ком, участък от
км 13+280 до км 27+450, извън границите на
урбанизираната територия.
2. Възлага на кмета на община Берковица да
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

5962

Председател:
Ю. Иванов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1226
от 21 август 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 160 от 2012 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 50 на сто приетата с Решение
№ 160 от 29.03.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.) начал
на цена и определя нова начална цена в размер
17 700 лв., в която не е включена стойността на
дължимия ДДС, за продажба на общински не
жилищен имот, представляващ: „УПИ І от кв.
30 по плана на с. Русаля, целият с площ 6450 кв.
м, заедно с построени в него eдноетажна сграда
(бивше училище) с РЗП 586 кв. м и едноетажна
сграда (пристройка) със ЗП 34 кв. м“. Сделката
се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 885 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден от датата на обна
родване на това решение в „Държавен вестник“,
като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен
ден, търгът ще се проведе на първия следващ
работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на
търга – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Об
щинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандида
тите внасят депозит в размер 5310 лв. по сметка
№ BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
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„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхож
дащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датата на заповедта за опре
деляне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит, се заплаща
в левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методи
ката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следпри
ватизационен контрол в община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг ще се проведат последва
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така опреде
леният ден съвпада с неработен ден, търгът се
провежда на първия следващ работен ден.

5930

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 1227
от 21 август 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6 и
чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкур
сите във връзка с Решение № 198 от 19.04.2012 г.
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 50 на сто приетата с Решение
№ 198 от 19.04.2012 г. (ДВ, бр. 35 от 2012 г.) на
чална цена и определя нова начална цена в раз
мер 8600 лв., в която не е включена стойността
на дължимия ДДС, за продажба на общински
нежилищен имот, намиращ се в с. Пчелище и
представляващ: „УПИ VІІІ – „За обществено
обслужване“, от кв. 45, с площ 2362 кв. м, с по
строена в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв. м“.
Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 430 лв.
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3. Търгът ще се проведе при следните усло
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Об
щинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внасят депозит в размер 2580 лв. по сметка
№ BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхож
дащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датата на заповедта за опре
деляне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС и представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит се заплаща
в левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методи
ката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси,
сключване на приватизационни сделки и следпри
ватизационен контрол в община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга. Срок за подаване на документи за участие
в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг ще се проведат последва
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така опреде
леният ден съвпада с неработен ден, търгът се
провежда на първия следващ работен ден.

5931

Председател:
Н. Ашиков
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ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1209
от 21 август 2014 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 – пар
целарен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за обект: „Водо
проводно отклонение от съществуващ водопровод
в ПИ 037043 до ПИ 000454“, в землището на с.
Млекарево, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

5932

Председател:
К. Тачев

ОБЩИНА „РОДОПИ“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 227
от 21 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският
съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за проектиране
на външен електропровод за УПИ 017049 – об
щественообслужващи и складови дейности.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

5922

Председател:
Ат. Крушев

РЕШЕНИЕ № 228
от 21 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет
„Родопи“, област Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за ел. кабел
20 kV за УПИ 29.66 – за жилищно строителство.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

5923

Председател:
Ат. Крушев

РЕШЕНИЕ № 229
от 21 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският
съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно
водоснабд яване на У ПИ 0 01089 – ж и лищ но
строителство.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

5924

Председател:
Ат. Крушев

РЕШЕНИЕ № 230
от 21 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският
съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за проекти
ране на трасе на ел. кабел 20 kV и водопровод
за УПИ: І-012162 – жилищно строителство и
ТП, ІІ-012162 – жилищно строителство, и ІІІ012162 – жилищно строителство.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

5925

Председател:
Ат. Крушев

РЕШЕНИЕ № 231
от 21 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.), приложима
на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“, област
Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно
електроснабдяване и водоснабдяване на УПИ
012060 – жилищно застрояване, представляващ
земеделска земя за процедура промяна пред
назначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

5926

Председател:
Ат. Крушев

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1123
от 4 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвести
ционни намерения на собственика на поземления
имот ПИ 00833.5.231 в м. Пречиствателната,
землище гр. Ахелой, община Поморие, и необ
ходимост от осигуряване на трасе за изграждане
на техническа инфраструктура във връзка с чл. 9,
ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Поморие, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външен водопровод за ПИ 00833.5.231 в местност
Пречиствателната, землище гр. Ахелой, община
Поморие“, с дължина на трасето около 170 м,
преминаващо през поземлени имоти, както следва:
ПИ 00833.5.398 – полски път (общинска публична
собственост), ПИ 00833.5.381 – полски път (об
щинска публична собственост), и сервитут – през
ПИ 00833.5.8 – нива, собственост на Анастас С.
Гюров, ПИ 00833.5.9 – нива, собственост на Хрис
то Н. Христов, и ПИ 00833.5.230 – урбанизирана
територия, собственост на Полина П. Димитрова.
Обявява графичната част на проекта за не
разделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

5968

Председател:
М. Енева

РЕШЕНИЕ № 1125
от 4 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвести
ционни намерения на собственика на поземления
имот, настъпили изменения в устройствените
услови я и необходимост от осиг у ряване на
целесъобразно застрояване във връзка с чл. 9,
ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) за ПИ
010148 в местност Над село, землище с. Медово,
община Поморие, с който план имотът се уре
гулира в УПИ I-148, масив 10, с отреждане за
жилищно строителство и устройствените пока
затели за малка височина на застрояване „Жм“:
Н – 10 м; Пзастр. – до 30 %; К инт. – до 1,2;
Позел. – мин. 60 %, и паркиране в имота, съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за не
разделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

5969

Председател:
М. Енева

78. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с Решение
№ 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,04
на сто, считано от 1 септември 2014 г.
5992
17. – Техническ ият у ниверситет – София,
обявява конкурс за Факултета по машиностроене
и уредостроене в Пловдив за доцент в професи
онално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Технология на машиностроенето“ за
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нуждите на катедра „Машиностроителна техника
и технологии“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – във Филиала
на Техническия университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
5973
34. – Американският университет в България, Благоевград, обявява конкурси за: доцент
по 3.8 Икономика (нова институционална ико
номика, икономики на прехода, математическа
икономика, микроикономика и международна
търговия) – един, професор по 3.8 Икономика
(инвестиции и инвестиционна политика, кор
поративни финанси, управление на портфолио,
оценка на предприятия) – един, двата със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнарод
ването в „Държавен вестник“. Хабилитационната
процедура и свързаните с нея политики на АУБ
са публикувани на www.aubg.edu. Подаване на
документи: АУБ, кабинет 101с, тел. 073/888 411.
5528
2101. – Американският университет в България, Благоевград, обявява конкурс за доцент
по 3.8 Икономика (банково дело, корпоративна
култура, монетарна трансмисия, кредитни пазари,
валутни бордове и директни чужди инвестиции
в развиващите се европейски икономики; финан
сова криза и макроикономическа нестабилност;
банкова криза в Европейския съюз; анализ на
панелни данни) – един, със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Хабилитационната процедура и свър
заните с нея политики на АУБ са публикувани
на www.aubg.edu. Подаване на документи: в АУБ,
кабинет 101с, тел. 073/888 411.
5794
238. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност доцент по
професионално направление 3.8 Икономика
(здравно и пенсионно осигуряване) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – ВУЗФ, София, кв. Овча
купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.
5883
507. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност професор за нуждите на
ОСКЗ – Силистра, в професионално направление
6.1. Растениевъдство, научна специалност „Ово
щарство“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи за
участие: в Института по планинско животновъд
ство и земеделие – 5600 Троян, ул. Васил Левски
281, тел. 0670/62802.
5884
7. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през юли 2014 г. са продадени следните обекти:
1. поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4777
(УПИ IV – общ., кв. 13), София, м. Цариградско
шосе, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД,
продаден на „Форт Нокс“ – ООД, представлявано
от Георги Спасов Иванов, за 142 000 лв.; на осно
вание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 28 400 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 170 400 лв., изплатени изцяло
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от купувача; 2. УПИ I (ПИ с идентификатор
68134.1105.153), София, м. Западен парк, кв. 19,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“, продаден на „Алко“ – ЕООД,
представлявано от Васил Александров Котов,
за 176 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 35 200 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
211 200 лв., изплатени изцяло от купувача; 3.
магазин № 1 с идентификатор 68134.2818.4516.3.22,
София, ж.к. Обеля – 1 ч., бл. 118, вх. В, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Връб
ница“, продаден на Христо Димитров Христов за
31 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделка
та е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4.
магазин № 1, София, ж.к. Младост – 1А, бл. 524,
вх. 4, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Младост“, продаден на „Хала ЕС“ – ООД,
представлявано от Стоян Димитров Николов, за
33 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сдел
ката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
5972
61. – Община Белица на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен
план за: частично изменение на ПУП – ПР на
гр. Белица по отношение на УПИ I-КЖС, кв. 9,
с предвиждане за образуване на нов УПИ III – за
индивидуално жилищно застрояване и отрежда
не за имоти, с идентификатори № 03504.403.1021,
№ 03504.403.1022, № 03504.403.1023, № 03504.403.1024,
№ 03504.403.1025, № 03504.403.1184, № 03504.403.2104
по ККР на гр. Белица; частично изменение на
ПУП – ПР на гр. Белица по отношение на улица
между ок 354 и ок 333, кв. 9, с предвиждане за
разширяване на улицата до имотна граница с
имот с идентификатор № 03504.403.1025 по ККР
на гр. Белица; частично изменение на ПУП – ПР
на гр. Белица по отношение на улица между ок
332, 315, 282, кв. 9, с предвиждане за намаляване
ширината на улицата от 10 м на 9 м. Проектът
за ПУП – ПЗР е изложен в сградата на Община
Белица на адрес гр. Белица, ул. Г. Андрейчин 15,
стая № 206. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация, Белица.
5955
58. – Община Берковица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е из
работен и изложен за проучване ПУП – парцеларен
план за обект: „Ски писта № 1 (СП1) и пътническа
въжена линия (ПВЛ1) в обхват от х. Ком в местност
Горната кория до връх Среден Ком в землището
на гр. Берковица по общия устройствен план на
Спортно-туристическия комплекс „Берковски
Балкан“. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания, до
общинската администрация, Берковица.
5935
96. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на електрически кабел до имот
с № 045007 в местността Бобови ниви по КВС на
с. Дъбрава, община Благоевград, минаващ през
имот с № 000388 (път ІV клас – общинска собстве
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ност) и имот с № 000381 (полски път – общинска
собственост). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Благоев
град. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
5929
17. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 6 от 25.08.2014 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 2
ЗУТ за строителство на обект „Регионално депо
„Братово-запад“ и площадкова инфраструктура
в УПИ II-13, 14, 43, 46 и УПИ I-47, масив 42, зе
млище с. Полски извор, община Камено, област
Бургас, етап IV „ЛПСОВ към регионално депо
„Братово-запад“ в УПИ II-13, 14, 43, 46, масив
42, землище с. Полски извор, община Камено,
област Бургас. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
5927
41. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на външно електрозахранване на
обект: „Жилищна сграда“, в УПИ ІІІ от кв. 57 по
плана на с. Ветринци, община Велико Търново.
Проектът се намира в общинската администра
ция, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5936
196. – Община Крумовград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект за ПУП – парцеларен план за обект: Външно
ел. захранване на ретранслатор с. Черничево,
местност Мундев връх, община Крумовград.
Трасето на подземния електропровод преминава
през поземлен имот с № 017402 по КВС на з-ще
с. Черничево, община Крумовград. Проектите
са изложени в общинската администрация, Кру
мовград, дирекция „ТРБ“, ет. 2, стая № 6, и могат
да бъдат разгледани всеки работен ден от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Крумовград.
5890
3. – Областният управител на област Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 във връзка с
чл. 152, ал. 2 ЗУТ е издал Разрешение за строеж
№ 2 от 25.08.2014 г., с което на Община Бобов
дол се разрешава да извърши строителство на
обект: „Реконструкция на напорен тръбопровод и
съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до
бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол“, намиращ се в зем
лищата на с. Дяково, община Дупница, и с. Мало
село, община Бобов дол, област Кюстендил, І
етап: Реконструкция на напорен тръбопровод и
съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

до резервоар V=200 куб. м от т. 18 до т. 56 от на
длъжния профил с дължина на трасето L=1661,92
м, намиращ се в землището на с. Дяково, общи
на Дупница; ІІ етап: Реконструкция на напорен
тръбопровод и съоръжения от помпена станция
яз. „Дяково“ до резервоар V=200 куб. м от т. 1
до т. 18 и от т. 56 до т. 115 от надлъжния профил
с дължина на трасето L=1984,25 м, намиращ се
в землището на с. Дяково, община Дупница,
съгласно одобрените на основание чл. 145, ал. 2,
т. 1 ЗУТ инвестиционни проекти. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за стро
еж заедно с одобрените инвестиционни проекти
подлежат на обжалване пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област Кюстендил.
5945
1. – Община Ловеч, отдел „Уст ройствено
планиране и контрол“, съобщава на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ, че са изработени проекти
на помощен план и план на новообразуваните
имоти на местността Червен бряг в землището
на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ писмени
искания и възражения по приетите по реда на
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ помощен план и план на
новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересованите лица до кмета на община Ловеч
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Помощният план и планът на ново
образуваните имоти са изложени за разглеждане
в сградата на Община Ловеч, стая 225.
5934
65. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на пряко заинтересуваните
лица, че с Решение № 581 от протокол № 48 от
29.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Павликени,
е допуснат за изработване проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация,
план за застрояване и парцеларен план за трасе
на ел. и ВиК захранване на новопрооектиран ПИ
№ 000810, образуван от сливането на ПИ № 000158,
000159, 000800 и 000801 по КВС на с. Батак.
Предвижда се промяната на предназначението на
новообособения имот от други селскостопански
територии и животновъдна ферма „За земедел
ски и животновъдни дейности“ и утвърждаване
на трасе на линейните обекти за захранване на
имота. Проектът се намира в дирекция „УТС“
при Община Павликени, стая № 103, и може да
бъде разгледан всеки присъствен ден. В едноме
сечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската админи
страция на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5938
83. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е из
работен подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план (ПП) за обект: Проект за развитие
на общинската инфраструктура MIDP-D-QCBS-1:
„Обследване на площадката, технически проект
и тръжни документи на язовир „Луда Яна“. Лот
2: „Технически дейности по проучване и проек
тиране на изместването на съществуващите ВЛ
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110 kV и 20 kV“; етап 1: „Проучване и предложе
ние на проектно трасе и изготвяне на парцеларен
план на изместване на електропроводите“; част
2: „Окончателно определяне на проектно трасе
и изготвяне на парцеларен план“; име доклад:
„Окончателно определяне на проектно трасе и
изготвяне на парцеларен план за изместването на
съществуваща линия 110 kV“ в землището на гр.
Панагюрище, община Панагюрище, със следния
обхват съгласно приложените регистри на засег
натите имоти: регистър на засегнатите имоти
по идентификатори с учредяване на сервитутно
право: имот с № 55302.86.1 – води и водни площи;
имоти с № 55302.90.301, 55302.37.311, 55302.37.313,
55302.37.328, 55302.86.344, 55302.86.357, 55302.86.358,
55302.37.361, 55302.86.362, 55302.86.363, 55302.37.364,
55302.86.368, 55302.86.607 – земеделска територия;
имоти с № 55302.90.302, 55302.90.306, 55302.86.359,
55302.86.427, 55302.86.365 – горска територия; ре
гистър на засегнатите имоти по идентификатори с
учредяване право на строеж и/или отчуждаване за
изграждане на стълбове: имот № 55302.86.1 – води
и водни площи; имоти № 55302.90.301, 55302.37.311,
55302.86.344, 55302.37.364, 55302.86.368 – земедел
ска територия; имоти № 55302.90.302, 55302.90.306,
55302.86.359, 55302.86.427 – горска територия.
Проектът се намира в общинската администра
ция – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 211,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5946
84. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е из
работен подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план (ПП) за обект: Проект за развитие
на общинската инфраструктура MIDP-D-QCBS-1:
„Обследване на площадката, технически проект
и тръжни документи на язовир „Луда Яна“. Лот
3: „Технически дейности по проучване и проек
тиране на напорни тръбопроводи от ПСПВ до
водоснабдителната мрежа на гр. Панагюрище“;
етап 1: „Проучване, определяне на проектно
трасе и изготвяне на парцеларен план на водо
проводи за захранване на гр. Панагюрище“; част
2: „Окончателно определяне на проектно трасе
и изготвяне на парцеларен план“; име доклад:
„Окончателно определяне на проектно трасе и
изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи
от ПСПВ до резервоар ниска зона“ в землището
на гр. Панагюрище, община Панагюрище, със
следния обхват съгласно приложените регистри на
засегнатите имоти: регистър на засегнатите имоти
по идентификатори с учредяване на сервитутно
право: имот с № 55302.55.410, 55302.87.625 – те
ритория за транспорт; имоти с № 55302.87.6,
55302.87.307, 55302.87.324, 55302.87.328, 55302.87.352,
55302.87.354, 55302.87.626, 55302.87.629 – земедел
ска територия; имот с № 55302.89.680 – горска
територия; регистър на засегнатите имоти по
идентификатори с учредяване право на строеж
и/или отчуждаване за изграждане на шахти:
имоти № 55302.87.324, 55302.87.354 – земеделска
територия; имот № 55302.55.410 – територия за
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транспорт. Проектът се намира в общинската
администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13,
ет. 2, стая 211, и може да се прегледа от заинтере
суваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5947
85. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изра
ботен подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план (ПП) за обект: Проект за развитие
на общинската инфраструктура MIDP-D-QCBS-1:
„Обследване на площадката, технически проект
и тръжни документи на язовир „Луда Яна“. Лот
3: „Технически дейности по проучване и проек
тиране на напорни тръбопроводи от ПСПВ до
водоснабдителната мрежа на гр. Панагюрище“;
етап 1: „Проучване, определяне на проектно
трасе и изготвяне на парцеларен план на водо
проводи за захранване на гр. Панагюрище“; част
2: „Окончателно определяне на проектно трасе
и изготвяне на парцеларен план“; име доклад:
„Окончателно определяне на проектно трасе и
изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи
от ПСПВ до резервоар висока зона“ в землището
на гр. Панагюрище, община Панагюрище, със
следния обхват съгласно приложените регистри на
засегнатите имоти: регистър на засегнатите имоти
по идентификатори с учредяване на сервитутно
право: имот с № 55302.58.451 – горска територия;
регистър на засегнатите имоти по идентификатори с
учредяване право на строеж и/или отчуждаване за
изграждане на шахти: имот с № 55302.58.451 – гор
ска територия. Проектът се намира в общинската
администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13,
ет. 2, стая 211, и може да се прегледа от заинтере
суваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5948
1. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 124а,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124б, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план на отклонение
от разпределителен газопровод – клон 1, с обща
дължина L=808 м, преминаващо през имоти – об
щинска собственост, за обект: „Газоснабдяване
на община „Марица“, подобект: „Разпределителен
газопровод в землището на с. Труд за захранване
на фирма „SIGMA S.R.L.“ – За производство на
огнеупорни елементи TTP5B1.2013“, за нуждите
на „Ситигаз България“ – АД, в землището на с.
Труд, област Пловдив, по следа на вариант един
ствен, нанесена върху приложения ПУП – ПП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация „Марица“, област Пловдив.
5937
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501. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
e изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Интегриран воден проект за изграждане
на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК
мрежата на гр. Раднево“, подобект канализация
кл. 16 в участъка между РШ 112 и РШ 144, вкл.
сградни отклонения, водопровод кл. 22, вкл.
сградни отклонения през ПИ № 61460.300.8. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предло
жения и искания по проекта до Община Раднево.
5940
502. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че e изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Интегриран воден проект за изграж
дане на ГПСОВ и изграждане и разширение на
ВиК мрежата на гр. Раднево“, подобект отливен
канал II през ПИ № 61460.300.8. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
5941
503. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Интегриран воден проект за изграж
дане на ГПСОВ и изграждане и разширение на
ВиК мрежата на гр. Раднево“, подобект заустващ
колектор от ПСОВ през ПИ № 61460.212.54, ПИ
№ 61460.212.56 и ПИ № 61460.212.47. В едномесе
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
5942
504. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
e изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Интегриран воден проект за изграждане
на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК
мрежата на гр. Раднево“, подобект подземен ел.
кабел и водопровод – ПИ № 61460.212.48, ПИ
№ 61460.212.52. В едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ на обявлението
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Раднево.
5943
505. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
e изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Интегриран воден проект за изграждане
на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК
мрежата на гр. Раднево“, подобект канализация
гл. кл. 1 в участъка между РШ 5 и РШ 18, вкл.
сградни отклонения и включвания на странични
клонове, водопровод кл. 35, вкл. сградни отклоне
ния през ПИ № 61460.215.218, ПИ № 61460.215.202,
ПИ № 61460.215.210 и ПИ № 61460.253.101. В ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предло
жения и искания по проекта до Община Раднево.
5944
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27. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен ПУП – парцеларен план за обект: път
ІІ-62 „Дупница – Самоков“ от км 42+263 до км
78+633, участък с допълнителна лента за движение
от км 59+071.66 до км 62+921.62=км 62+920.62.
Парцеларният план засяга земеделски и горски
имоти – общинска и държавна собственост, на
миращи се в землището на с. Клисура, община
Самоков, Софийска област. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
5956
15. – Община гр. Септември, област Пазар
джик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на подземен електропровод за захранване на обект
в УПИ І – За ловна хижа в м. Адата, землище
гр. Септември. Трасето за електропровода започ
ва от ТП „Исав“ в границите на ПИ № 000190
(местен път), движи се по него и продължава по
ПИ № 011373 (полски път), пресича ПИ № 011353
(отводнителен канал), продължава по ПИ № 011352
(полски път) и навлиза в ПИ № 011401 (пасище)
и върви по него до достигане на проектния имот
№ 011509 (УПИ І – За ловна хижа), който ще
бъде захранен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5970
16. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на
подземен водопровод и електропровод за захран
ване на обект в УПИ I-202 – „За складови нужди
и жилищно строителство“, в м. Узун кър, земли
ще с. Лозен. Трасето на електропровода е около
550 м и започва от ЖР стълб в границите на ПИ
№ 007029 (нива, собственост на Петрунка Стоянова
Райкова), продължава в ПИ № 007050 (полски път),
след това навлиза в сервитута на ПИ № 000116
(път I клас), пресича имот № 006178 (полски път)
и достига до обекта в ПИ № 006202 (собственост
на възложителя). Трасето на водопровода е около
469 м и започва от границата на регулацията на
с. Лозен, продължава в южния сервитут на ПИ
№ 000116 (път I клас), достига до ПИ № 010134
(полски път), продължава по него и срещу ПИ
№ 006202, пресича път I клас и ПИ № 006178 (пол
ски път) и завършва в ПИ № 006202 (собственост
на възложителя). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5971
7. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1111 от
9.07.2014 г. на кмета на общината съобщава, че
е открита процедура по принудително отчужда
ване на части от имот – частна собственост, по
реда на глава трета от ЗОС за задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, за изграждане
на обект: „Улица с осови точки 72-71-70-57-58-5960-61-62-63, местност Каваци/Мапи, землище гр.
Созопол“, както следва: част от поземлен имот с
площ 112 кв. м от 2055 кв. м площ на целия имот
с идентификатор 67800.54.41 по ККР на гр. Созо
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пол, местност Каваци (Мапи), с предназначение
на имота – земеделска, НТП – изоставена орна
земя. Частта от поземлен имот с идентификатор
67800.54.41 по ККР на гр. Созопол, одобрена със За
повед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 112 кв. м е собственост
на наследници на Стана Атанасова Стоянова,
както следва: наследници на Илчо Атанасов Сто
янов – Димитър Илчев Стоянов, Станка Илчева
Явахчова, Злата Илчева Кирчева; наследници на
Стоян Илчев Стоянов – наследници на Марийка
Атанасова Кирязова – Недялка Стоянова Маврова,
Мария Стоянова Христова, Иванка Стоянова Йор
данова, Ирина Стоянова Желева, Кирчо Стамов
Мавров, Атанас Стамов Кирязов, Ирина Стамова
Георгиева. Пазарната стойност на отчуждавания
имот възлиза на 1588 лв. крайна сума. Средствата
са осигурени от собствени приходи и разходът
е одобрен с Решение № 846 от 28.03.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол. Определеният
общ размер на обезщетението е разпределен по
квоти съгласно притежавана собственост, както
следва: за Димитър Илчев Стоянов – 264,67 лв.;
за Станка Илчева Ява х чова – 264,67 лв.; за
Злата Илчева Кирчева – 264,67 лв.; за Недялка
Стоянова Маврова – 49,62 лв.; за Мария Стоя
нова Христова – 49,62 лв.; за Иванка Стоянова
Йорданова – 49,62 лв.; за Ирина Стоянова Желе
ва – 49,62 лв.; за Кирчо Стамов Мавров – 198,50 лв.;
за Атанас Стамов Кирязов – 198,50 лв.; за Ирина
Стамова Георгиева – 198,50 лв. Обезщетението
на правоимащата Станка Илчева Явахчова да се
изплати по банкова сметка на „Булбанк“ – АД,
IBAN BG 43 BFTB 7630 1078 1975 84. Обезщете
нието на останалите правоимащи да се изплати
по банкова сметка на „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Черно море, IBAN BG 93 CECB
9790 10B1 7729 00. Изплащането на обезщетение
то на собствениците на отчуждавания поземлен
имот с идентификатор 67800.54.41 по ККР на гр.
Созопол ще се осъществи по посочената банко
ва сметка в 3-дневен срок от влизане в сила на
заповедта за тези от тях, които не са обжалвали
тази заповед. Ако има съдебно решение, изпла
щането започва от датата, определена в него. В
случай че възникне спор между няколко лица
за правото върху дължимата сума или за права
върху отчуждавания имот, обезщетението се внася
в търговската банка по сметка на общината. В
този случай банката изплаща сумата на лицето,
което установи правата си по съдебен ред. Запо
ведта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
5949
6. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС със Заповед № 8-Z-1096 от 7.07.2014 г.
на кмета на общината съобщава, че е открита
процедура по принудително отчуждаване на части
от имот – частна собственост, по реда на глава
трета от ЗОС за задоволяване на важни обществе
ни интереси, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин, за изграждане на обект: „Улица с
осови точки 465-464-459-579-580-581-582-583, мест
ност Мапи, землище гр. Созопол“, както следва:
част от поземлен имот с площ 241,93 кв. м от
1532 кв. м площ на целия имот, с идентификатор
67800.10.301 по ККР на гр. Созопол, местност
Мапи, с предназначение на имота – земеделска,
НТП – друг вид нива. Частта от поземлен имот с
идентификатор 67800.10.301 по ККР на гр. Созопол,
одобрена със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на
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изпълнителния директор на АГКК, с площ 241,93
кв. м е собственост на„Енергоатом“ – ЕООД,
ЕИК 131228939.Пазарната стойност на отчужда
вания имот възлиза на 3430,57 лв. крайна сума
и е определена за обезщетение на собствениците
на поземлен имот с идентификатор 67800.10.301
по ККР на гр. Созопол. Средствата са осигуре
ни от собствени приходи и разходът е одобрен
с Решение № 847 от 28.03.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол. Определеният общ размер
на обезщетението е, както следва: за „Енерго
атом“ – ЕООД, ЕИК 131228939 – 3430,57 лв.
крайна сума. Средствата за изплащане на обезще
тението ще бъдат прехвърлени по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение соб
ственици от община Созопол“. Изплащането на
обезщетението на собственика на отчуждавания
поземлен имот с идентификатор 67800.10.301 по
ККР на гр. Созопол ще се осъществи по банков
път чрез „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, в
3-дневен срок от влизане в сила на заповедта,
като Община Созопол ще представи списък на
банката с името на правоимащия, в случай че не
е обжалвал тази заповед. Ако има съдебно реше
ние, изплащането започва от датата, определена в
него. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на об
щината. В този случай банката изплаща сумата
на лицето, което установи правата си по съдебен
ред. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването є на заинтересованите лица
пред Административния съд – Бургас.
5950

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за биомаса“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 15.10.2014 г. в
11 ч. в офиса на сдружението в София 1407, бул.
Джеймс Баучер 83-85, ет. 2, офис 7, при следния
дневен ред: 1. продължаване мандата на управле
ние на досегашния председател на управителния
съвет Андрей Иванов Бъчваров и на членовете
на УС с още 2 години; 2. избор на нов член на
управителния съвет – Николай Петков Ялъмов,
който да изпълнява длъжността и заместникпредседател на сдружението; 3. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие.
5951
41. – Управителният съвет на Българска
асоциация „Спорт за всички“ (БАСВ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно от
четно-изборно ОС на БАСВ на 16.10.2014 г. в 11 ч.
в София, бул. Васил Левски 75, ет. 5, заседателната
зала на Спортната палата, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БАСВ за периода
от юли 2011 г. до август 2014 г.; 2. промени в ус
тава на БАСВ; 3. освобождаване от отговорност
на досегашния УС и избор на нов; 4. избор на
председател на УС; 5. избор на заместник-предсе
дател на УС; 6. избор на членове на УС; 7. разни.
Поканват се да присъстват всички членове на
БАСВ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
5953

ВЕСТНИК
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1. – Управителният съвет на сдружение СК
„Сердика дайвинг“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.10.2014 г.
в 17 ч. в София, бул. Асен Йорданов, комплекс
„Червено знаме“, при следния дневен ред: 1. от
чет на сдружението; 2. вземане на решение за
промяна на осъществяваната дейност от частна
полза в общественополезна дейност по смисъла
на ЗЮЛНЦ; 3. приемане на нов устав на сдруже
нието; 4. решение за членство в БФПС; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
5959
3. – Председателят на Фондация „Потенциал“,
София, на основание член 13 от устава на фон
дацията във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 8, чл. 35 и
26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на учредителите на
31.10.2014 г. в 16 ч. на адрес – София, ул. Проф.
Цветан Лазаров 18, вх. 1, ет. 3, конферентна зала,
при следния дневен ред: 1. промени в устава;
2. освобождаване на членове на върховния ко
лективен орган за управление – събранието на
учредителите; 3. приемане на нови членове на
върховния колективен орган за управление; 4.
изслушване на отчет на председателя за дейността
на фондацията; 5. други.
5855
1. – Управителният съвет на сдружение „Джордж
С. Маршал“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на фондацията на 10.10.2014 г.
в 10 ч. на адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 527, вх. Б,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на про
мяна в УС на сдружение „Джордж С. Маршал“;
2. приемане на промяна в устава на сдружение
„Джордж С. Маршал“. Материалите за събранието
са на разположение на всички заинтересувани
членове в офиса на фондацията – София, ж.к.
Дружба, бл. 527, вх. Б, ет. 3. Регистрацията на
членовете за участие в работата на събранието
ще се извърши същия ден от 9,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете.
6005
1. – Управителят на Фондация за биомедицински проучвания „Д-р Б. Шахов“, София,
на основание ч л. 26 ЗЮЛНЦ във връ зка с
чл. 17, ал. 2 от устава и протоколно решение
от 20.08.2014 г. свиква общо събрание на учре
дителите на 3.11.2014 г. в 10 ч. в седалището на
фондацията в София, ж.к. Лагера, бл. 55, вх. В,
ап. 40, при следния дневен ред: 1. решение за
прекратяване на дейността на фондацията; про
ект за решение: на основание чл. 13, ал. 1, т. 2
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 28 от
устава общото събрание на учредителите взема
решение за прекратяване на дейността на фонда
цията; 2. решение за извършване на ликвидация
на фондацията; проект за решение: на основание
чл. 14 ЗЮЛНЦ общото събрание на учредителите
взема решение за извършване на ликвидация на
фондацията; 3. решение за определяне на срок за
извършване на ликвидацията; проект за решение:
общото събрание на учредителите на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 266, ал. 2
ТЗ определя 9-месечен срок за извършване на
ликвидацията, като същият ще започне да тече
от деня на обнародването на поканата до кре
диторите в „Държавен вестник“ в съответствие
с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ;
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срокът на ликвидацията може да бъде удължен,
ако това е необходимо; 4. решение за назнача
ване на ликвидатор; проект за решение: общото
събрание на учредителите на основание чл. 29
от устава във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и
чл. 266, ал. 2 ТЗ взема решение за ликвидатор
да бъде назначен управителят д-р Васил Геор
гиев Стояновски; 5. решение за определяне на
възнаграждението на ликвидатора; проект за
решение: общото събрание на учредителите на
основание чл. 29 от устава във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 266, ал. 5 ТЗ взема решение
определеният ликвидатор да не получава възна
граждение, а всички разходи по ликвидацията да
бъдат заплатени и разпределени поравно между
учредителите. Поканват се всички учредители
или упълномощени от тях лица с изрично нота
риално заверено пълномощно да вземат участие в
общото събрание на учредителите. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 17, ал. 3 от устава заседанието на общото
събрание на учредителите ще бъде отложено за
един час по-късно в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще бъде проведено и ще се
счита законно колкото и членове да присъстват.
5952
41. – Управителният съвет на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество
„Сокол“ – Ихтиман, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 6 от 30.07.2014 г.
от заседание на УС на сдружението свиква общо
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събрание на сдружението на 30.11.2014 г. в 10 ч. в
малкия салон на читалище „Слънце“ – Ихтиман,
при следния дневен ред: 1. доклад на ръководството
на СЛР ЛРД „Сокол“ – Ихтиман; 2. приемане на
бюджет 2015 г.; 3. освобождаване на членовете на
управителния и контролния съвет на СЛР ЛРД
„Сокол“ – Ихтиман; 4. избор на членове на нов
управителен съвет и председател на управителния
съвет на сдружението; 5. избор на членове на нов
контролен съвет на сдружението; 6. промени в
устава на сдружението; 7. промени в размера на
членския внос за 2015 г.; 8. промени в щатния
състав; 9. бракуване на ДМА; 10. разни. При
липса на кворум за провеждането на събранието
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
5862
25. – Управителният съвет на СНЦ „Школа
за народни танци „ Луди Млади – Пловдив“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 и 23 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 30.10.2014 г. в 18 ч. в Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 155, вх. В, ет. 7, ап. 25, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СНЦ; 2. избор на нов
председател на СНЦ „Школа за народни танци
„Луди Млади – Пловдив“; 3. промяна в състава
на управителния съвет; 4. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание на сдружението.
5958

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „ Б ъ л г ар с к и п о щ и “ – А Д , г р. С о фи я 170 0 , ул . А к а д . С т. М л а д е н о в 1, б л . 31, т е л .:
02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082, факс: 02
9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
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