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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за ус
ловията и реда за предлагане на кандидати,
представянето и публичното оповестяване на
документите, изслушването на кандидатите
и избор на съдия в Конституционния съд на
Република България от квотата на Народ
ното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148,
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република
България, чл. 4 от Закона за Конституционен
съд и чл. 93 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати, представя
нето и публичното оповестяване на докумен
тите, изслушването на кандидатите и избор на
съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание
І. Предлагане на кандидати за съдия в
Конституционния съд на Република България
и представяне на документите им.
1. Предложенията за кандидати за съдия в
Конституционния съд на Република България
от квотата на Народното събрание се правят
от народни представители в писмена форма
чрез председателя на Народното събрание
до Комисията по правни въпроси в 14-дне
вен срок от приемането на тези правила от
Народното събрание.
2. Предложенията съдържат писмени моти
ви, в които се обосновават високите професи
онални и нравствени качества на съответния
кандидат. Към предложението се прилагат
следните документи:
– писмено съгласие на кандидата по обра
зец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– копия от диплома за завършено висше
юридическо образование и удостоверение за
юридическа правоспособност;
– документи, удостоверяващи, че кан
дидатът отговаря на изискванията за стаж
съгласно чл. 147, ал. 3 от Конституцията на
Република България;
– писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на до
кументите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 2
към решението;

– декларация по образец, свързана с изиск
ванията за гражданство по чл. 4, ал. 3 от
Закона за Конституционен съд – приложение
№ 3 към решението.
ІІ. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите по
раздел І се публикуват в срок до три работни
дни от получаването им на интернет страни
цата на Народното събрание. Публикуват се
името и мотивите на народния представител,
предложил съответния кандидат. Публику
ването на предложенията и документите се
извършва в съответствие със Закона за за
щита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на обществе
нополезна дейност, и професионални органи
зации не по-късно от три дни преди изслуш
ването на кандидатите могат да представят
на Комисията по правни въпроси становища
за кандидатите, включващи и въпроси, които
да им бъдат поставени. Средствата за масово
осведомяване могат да изпращат в Комисията
по правни въпроси въпроси към кандидати
те, които да им бъдат поставени. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат. Ста
новищата и въпросите се изпращат по пощата
на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I
№ 1, Комисия по правни въпроси, или по
електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg.
Становищата и въпросите се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание
в срок до три дни от получаването им при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни. Не се публикуват кон
кретни данни, съставляващи класифицирана
информация, както и факти от личния живот
на лицата.
III. Извършване на предварителна про
верка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлеж
ност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
1. Кандидатите се проверяват за принад
лежност към органите по чл. 1 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разуз
навателните служби на Българската народна
армия. Искането за извършване на предвари
телна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разуз
навателните служби на Българската народна
армия се прави от председателя на Комисията
по правни въпроси.
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2. Резултатите от проверката се публику
ват на интернет страницата на Народното
събрание.
ІV. Проверка за допускане на кандидатите
за изслушване.
1. В тридневен срок от постъпване на
документите Комисията по правни въпроси
изпраща в Главна дирекция „Граж данска
регистрация и административно обслужване“
към Министерството на регионалното разви
тие и благоустройството списък с кандидатите
за съдия в Конституционния съд на Република
България за проверка на гражданството.
2. Комисията по правни въпроси на отделно
заседание, предхождащо изслушването, прове
рява дали предложените кандидати отговарят
на изискванията за заемане на длъжността
съдия в Конституционния съд на Република
България.
3. В случай, че Комисията по правни въп
роси установи, че кандидат не е представил
всички необходими документи, тя го уведо
мява, че може да ги представи в срок до 2
дни от уведомлението.
4. До изслушване не се допускат кандида
тите, които не са представили документите
по раздел І, т. 2 или не отговарят на изис
кванията за заемане на длъжността съдия в
Конституционния съд на Република България.
5. След извършване на проверката Коми
сията по правни въпроси изготвя списък на
кандидатите, които са допуснати до изслуш
ване, по азбучен ред според собствените им
имена и го публикува на интернет страницата
на Народното събрание.
V. Изслушване на предложените канди
дати за съдия в Конституционния съд на
Република България.
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси,
което се излъчва в реално време чрез интернет
страницата на Народното събрание.
2. Комисията по правни въпроси изслушва
вносителя на предложението, като кандидатът
се представя в изложение до 2 минути.
3. На кандидата се предоставя възмож
ност да допълни данни от професионалната
си биография и да представи вижданията си
относно правомощията и дейността на Кон
ституционния съд в изложение до 10 минути.
4. Народните представители могат да за
дават въпроси към кандидата, включително и
такива от становищата, постъпили от юриди
чески лица с нестопанска цел, регистрирани за
осъществяване на общественополезна дейност,
и професионални организации. Времето за
изложение на въпросите е до 2 минути.
5. След изчерпване на зададените въпроси
на кандидата се предоставя възможност за
отговор в изложение до 3 минути.
6. От изслушването се изготвя пълен сте
нографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
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7. Комисията по правни въпроси на осно
вание чл. 93, ал. 5 от Правилника за органи
зацията и дейността на Народното събрание
изготвя доклад от изслушването на кандида
тите, към който се прилага списък на канди
датите, участвали в изслушването, подреден
по азбучен ред на собствените им имена, и
го внася в Народното събрание. Към доклада
се прилага и проект на решение за избор на
всеки кандидат за съдия в Конституционния
съд на Република България.
VІ. Избор на съдия в Конституционния съд
на Република България от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
чрез интернет страницата на Народното съб
рание. С решение на Народното събрание на
заседанието може да присъстват предложените
кандидати.
2. Комисията по правни въпроси представя
доклад за проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител
на предложението по поредността им, опре
делена в списъка на кандидатите за съдия в
Конституционния съд на Република България,
изготвен по азбучен ред на собствените имена,
в изложение до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидату
рите по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно и се извършва по
отделно за всеки кандидат по поредността,
определена в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидатът, полу
чил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати са получили повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избран е кандидатът,
получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гла
сове, Народното събрание приема решение за
откриване на нова процедура за избор.
VІІ. Задължение за деклариране на несъв
местимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно при
добитото имущество.
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел VІ избраният съдия в
Конституционния съд на Република България
от Народното събрание подава декларация за
несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона
за противодействие на корупцията и за отне
мане на незаконно придобитото имущество
във връзка с чл. 147, ал. 5 от Конституцията на
Република България по образец – приложение
№ 4 към решението.
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2. При промяна на декларираните обсто
ятелства в декларацията по т. 1 се подава
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнема
не на незаконно придобитото имущество по
образец – приложение № 5 към решението.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 12 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1

към Решение за приемане на Процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидатите,
представянето и публичното оповестяване на до
кументите, изслушването на кандидатите и избор
на съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................
с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за ……
…………………………...............................................................
.............… г.
Декларатор: .......................

Приложение № 2

към Решение за приемане на Процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидатите,
представянето и публичното оповестяване на до
кументите, изслушването на кандидатите и избор
на съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и нямам друго
гражданство.
.............… г.
Декларатор: .......................

Приложение № 4

към Решение за приемане на Процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидатите,
представянето и публичното оповестяване на до
кументите, изслушването на кандидатите и избор
на съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодей
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество във връзка с чл. 147,
ал. 5 от Конституцията на Република България
Долуподписаният/ата .......................................
с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
в качеството си на съдия в Конституционния
съд на Република България
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм в представителен мандат;
2. не заемам д ърж а вна и л и общес т вена
длъжност;
3. не членувам в политическа партия или
синдикат;
4. не упражнявам свободна, търговска или
друга платена професионална дейност.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
.............… г.
Декларатор: .......................

Приложение № 5

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................
с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,

към Решение за приемане на Процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидатите,
представянето и публичното оповестяване на до
кументите, изслушването на кандидатите и избор
на съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предва
рителна проверка за установяване на принадлеж
ност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.
.............… г.
Декларатор: .......................

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодей
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
Долуподписаният/ата .......................................
с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
в качеството си на съдия в Конституционния
съд на Република България

Приложение № 3

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……………….. г. е настъпила промяна в
декларираните от мен обстоятелства в подадена
та декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, като е
отпаднало/възникнало следното обстоятелство:
……………………………………………………………………………………
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
.............… г.
Декларатор: .......................
8328

към Решение за приемане на Процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидатите,
представянето и публичното оповестяване на до
кументите, изслушването на кандидатите и избор
на съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционен съд
Долуподписаният/ата .......................................
с ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на Прокуратурата и
на разследващите органи през 2016 г.

за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните
съдилища през 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конститу
цията на Република България и чл. 30, ал. 2,
т. 11 от Закона за съдебната власт

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конститу
цията на Република България и чл. 30, ал. 2,
т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклад за прилагането на закона
и за дейността на административните съди
лища през 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 12 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

РЕШИ:
Приема Доклад за прилагането на закона
и за дейността на Прокуратурата и на раз
следващите органи през 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 12 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

8332

8329

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на Прокуратурата и
на разследващите органи през 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конститу
цията на Република България и чл. 30, ал. 2,
т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклад за прилагането на закона
и за дейността на Прокуратурата и на раз
следващите органи през 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 12 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8330

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните
съдилища през 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конститу
цията на Република България и чл. 30, ал. 2,
т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклад за прилагането на закона
и за дейността на административните съди
лища през 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 12 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8331

за приемане на Годишен доклад за дейността
на Висшия съдебен съвет и за дейността на Ин
спектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конститу
цията на Република България и във връзка с
чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Годишен доклад за дейността на
Висшия съдебен съвет на Република България
за 2016 г. и Годишен доклад за дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет на
Република България за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 12 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8333

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за дейността
на Висшия съдебен съвет и за дейността на Ин
спектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конститу
цията на Република България и във връзка с
чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Годишен доклад за дейността на
Висшия съдебен съвет на Република България
за 2017 г. и Годишен доклад за дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет на
Република България за 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 12 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8334
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 645
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Къмпинг
Черноморец“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, във връзка с §
41, т. 3 от преходните и заключителните раз
поредби на Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 96 от 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.;
изм., бр. 103 от 2017 г., в сила от 1 януари
2018 г.), Решение № 604 на Министерския съ
вет от 2016 г. за утвърждаване на минимални
критерии за комплексна оценка на офертите
при провеждане на конкурс за определяне на
концесионер на морски плаж (необнародвано)
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за пре
доставяне на концесия за обект – изключи
телна държавна собственост – морски плаж
„Къмпинг Черноморец“, община Созопол,
област Бургас, наричан по-нататък „обект на
концесията“.
1.1. Обектът на концесията по този дого
вор е морски плаж „Къмпинг Черноморец“,
община Созопол, област Бургас, с обща площ
в размер 4042 кв. м, заемащ територията на
поземлен имот с идентификатор 81178.5.328 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Черноморец, община Созопол, област
Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-12 от
24 април 2007 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за
изключителна държавна собственост № 377
от 19 май 1998 г. и специализираната карта и
регистри, приети с Протокол № 5 от 4 декем
ври 2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба
№ 1 от 16 септември 2008 г. за създаването
и поддържането на специализираните карти
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на морския
плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие представлява територия с площ
3445 кв. м, определена въз основа на данните
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от приетата специализирана карта на мор
ския плаж и чрез съвместяване с данните от
актуалните кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на поземлен имот с
идентификатор 81178.5.328.
1.3. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за:
осъществяване на задължителните дейности,
поставяне на преместваеми обекти и разпо
лагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и
е с размер 3445 кв. м, с точки по границите,
определящи контура на активната плажна
площ на морския плаж, от № 1 до № 57 в
координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.4. От активната плажна площ са изклю
чени: площта, заета от брегоукрепителни
съоръжения, в размер 340 кв. м, площта, заета
от камъни, в размер 54 кв. м и площта, заета
от скали, в размер 203 кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на бре
говата линия 572 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 77 включително, определени в
координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
които са поставени и които ще бъдат поста
вени върху обекта на концесията, необходими
за здравното и медицинското обслужване
и са н и тарно -х и г иен но т о под д ърж а не, за
осигуряване на водното спасяване, за обез
опасяване на прилежащата акватория и за
спортно-развлекателна дейност, и заведения
за бързо обслужване, определени с концеси
онния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концеси
ята, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск срещу правото
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му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица срещу задължени
ето на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон
ги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава освен ако закон
не го допуска.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила
от подписването му и при изпълнение на
следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигуряват:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
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7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чис
тотата на морската вода в прилежащата аква
тория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, предста
влява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
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само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на конце
сията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска из
вършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомоще
ни представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
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8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата платени плажни
принадлежности обявените цени за ползването
на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да определи чрез компетент
ните си органи трети лица, които временно
да използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
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8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9, както и да отдава под наем премест
ваеми обекти и съоръжения.
9.3. Правата по т. 9.2 могат да се упраж
няват от концесионера само при условие че
в офертата, с която той е спечелил конкурса,
е посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности и дали ще отдава под
наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно възнаграждение с вклю
чен данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното конце
сионно плащане – в размер 50 на сто от размера
на дължимото концесионно възнаграждение
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно възнаграждение с включен ДДС
за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
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мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 26 961 лв. без
ДДС, определен съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на база
за изчисляване в левове и на размер на от
числения от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класи
раната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 19,4 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 14 дни от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока
на концесията дължимото концесионно въз
награждение с включен ДДС се извършва на
две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от компе
тентните държавни органи и включените в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез кон
курс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниска предложена цена на 1 ча
дър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
17.3. Инвестиционен план за подобряване
на достъпа до морския плаж – с относителна
тежест 20 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 18 872,70 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държа
вен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8239

РЕШЕНИЕ № 646
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Река
Вая“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2
и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, във връзка
с § 41, т. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 96 от 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.;
изм., бр. 103 от 2017 г., в сила от 1 януари
2018 г.), Решение № 604 на Министерския съ
вет от 2016 г. за утвърждаване на минимални
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критерии за комплексна оценка на офертите
при провеждане на конкурс за определяне на
концесионер на морски плаж (необнародвано)
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия за обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Река
Вая“, община Несебър, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Река Вая“, обособена част от крайбрежната
плажна ивица, с обща площ 29 273 кв. м,
съставляващ поземлен имот с идентификатор
27454.23.67 по кадастралната карта и кадас
тралните регистри на землището на с. Емона,
община Несебър, област Бургас, одобрени със
Заповед № РД-18-47 от 3 октомври 2005 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по ка
дастъра, индивидуализиран съгласно данните
в Акт за изключителна държавна собственост
№ 588 от 28 януари 2000 г., специализираната
карта и регистър на морски плаж „Река Вая“,
приета с Протокол № 1 от 18 януари 2013 г.,
и специализираната карта на видовете дюни,
приета с Протокол № 21-81 от 19 септември
2014 г. на комисията по чл. 18 от Наредба
№ 1 от 16 септември 2008 г. за създаването
и поддържането на специализираните карти
и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за раз
полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и е
с размер 27 787 кв. м и с точки, определящи
активната плажна площ, от № 1 до № 122 в
координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.3. От активната плажна площ са из
ключени: площта, заета от обекти на ин
фраструктурата, в размер 846 кв. м, предста
вляващи – зелени площи, откоси, бетонова
площадка и шахта, и площта на заливаемите
площи в размер 640 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бре
говата линия 680 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 105 в координатна система „Бъл
гарска геодезическа система 2005“.
1.5. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
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1.5.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.5.2. преместваемите обекти и/или допъл
нителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, за осигуряване на водното
спасяване, за обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност,
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.5.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ
ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.5.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концеси
ята, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица срещу задължени
ето на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.5.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.5.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон
ги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
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6. Концесионният договор влиза в сила от
датата на сключването му и при изпълнение
на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигуряват:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схемите на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.5;
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8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чис
тотата на морската вода в прилежащата аква
тория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, предста
влява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на конце
сията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, да увредят или да
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доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на мотор
ни превозни средства, провеждане на офроуд
състезания и изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомоще
ни представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности – обявените цени за ползва
нето на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
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8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да определи чрез компетент
ните си органи трети лица, които временно
да използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и по изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9, както и да отдава под наем премест
ваеми обекти и съоръжения.
9.3. Правата по т. 9.2 могат да се упраж
няват от концесионера само при условие че
в офертата, с която той е спечелил конкурса,
е посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности и дали ще отдава под
наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
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50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно възнаграждение с вклю
чен данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. За всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното конце
сионно плащане – в размер 50 на сто от размера
на дължимото концесионно възнаграждение
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно възнаграждение с включен ДДС
за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 48 053 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на база
за изчисляване в левове и на размер на от
числения от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класи
раната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 4 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 14 дни от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока
на концесията дължимото концесионно въз
награждение с включен ДДС се извършва на
две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от компе
тентните държавни органи и включените в
концесионния договор или в допълнително
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споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяването на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.5.2 – 1.5.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.5.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.5.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез кон
курс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниска предложена цена на 1 ча
дър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
17.3. Предложение за подобряване на дос
тъпа до морския плаж – с относителна тежест
20 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 33 637,10 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държа
вен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8240
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РЕШЕНИЕ № 647
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Каварна“,
община Каварна, област Добрич
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2
и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, във връзка
с § 41, т. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 96 от 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.;
изм., бр. 103 от 2017 г., в сила от 1 януари
2018 г.), Решение № 604 на Министерския съ
вет от 2016 г. за утвърждаване на минимални
критерии за комплексна оценка на офертите
при провеждане на конкурс за определяне на
концесионер на морски плаж (необнародвано)
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за пре
доставяне на концесия на обект, изключи
телна държавна собственост – морски плаж
„Каварна“, община Kаварна, област Добрич,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Каварна“, обособена част от крайбрежната
плажна ивица, с обща площ 21 324 кв. м,
съставляващ поземлен имот с идентифика
тор 35064.501.2321 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич, одобрени
със Заповед № РД-18-32 на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, кар
тография и кадастър от 27 февруари 2008 г.,
индивидуализиран съгласно данните в Акт за
изключителна държавна собственост № 450 от
12 март 1999 г. и специализираната карта и
регистри на морски плаж „Каварна“, приета
с протокол № 4/14 от 15 февруари 2013 г. на
комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16
септември 2008 г. за създаването и поддържа
нето на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на морския
плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие представлява територия с площ
19 911 кв. м, определена въз основа на данните
от приетата специализирана карта на мор
ския плаж и чрез съвместяване с данните от
актуалните кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на поземлен имот с
идентификатор 35064.501.2321.
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1.3. Активната плажна площ на обекта на
концесията е площта, която се ползва за осъ
ществяване на задължителните дейности, за
поставяне на преместваеми обекти и за раз
полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, за свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно
използване на преместваемите обекти и улесня
ване придвижването и ползването на плажните
услуги от хората с увреждания, и е в размер
19 911 кв. м с точки по границите, определящи
контура на активна плажна площ на морския
плаж от № 1 до № 382 в координатна система
„Българска геодезическа система 2005“.
1.4. От активната плажна площ са изключе
ни: площите, заети от обекти на инфраструк
турата, в размер 1246 кв. м, площта, заета от
каменист плаж, в размер 148 кв. м и затревена
площ в размер 19 кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на брего
вата линия 494 метра и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 137 в координатна система „Бъл
гарска геодезическа система 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1 прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допъл
нителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хиги
енното поддържане, за осигуряване на водното
спасяване, за обезопасяване на прилежащата
акватория и за спортно-развлекателна дейност,
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще
бъдат изградени върху обекта на концесията,
необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концеси
ята, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица срещу задължени
ето на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.3 с временни връзки.
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3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон
ги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава освен ако закон
не го допуска.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила
от подписването му и при изпълнение на
следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължител
ните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на кон
цесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигуряват:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схемите на отделните
зони и условията на концесията;
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7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услугите по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чис
тотата на морската вода в прилежащата аква
тория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, предста
влява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
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тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в срок
дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на за
дълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на конце
сията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска из
вършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на мор
ския плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания и
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, и добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпването на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени
представители на концедента при условия и
по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие
на незаконно строителство на обекта на кон
цесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата платени плажни
принадлежности обявените цени за ползването
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на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението
на задълженията на концесионера по конце
сионния договор, в т. ч. на цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концеси
онния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концеси
ята и до документацията на концесионера за
осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да определи чрез компетентните си
органи трети лица, които временно да използ
ват обекта на концесията или части от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна,
екзекутивна) и друга документация и инфор
мация, свързани с обекта на концесията и с
неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението
на задълженията на концесионера по концеси
онния договор и изпълнението на условията
на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за из
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вършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6 и
7.2.9, както и да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
9.3. Правата по т. 9.2 могат да се упраж
няват от концесионера само при условие че
в офертата, с която той е спечелил конкурса,
е посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности и дали ще отдава под
наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие
на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно възнаграждение с вклю
чен данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното конце
сионно плащане – в размер 50 на сто от размера
на дължимото концесионно възнаграждение с
включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно възнаграждение с включен ДДС
за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз
мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 45 961 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисле
ния от базата в проценти.
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11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класи
раната на първо място оферта, но не може да
бъде по-малък от 4,6 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 14 дни от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока
на концесията дължимото концесионно въз
награждение с включен ДДС се извършва на
две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от компе
тентните държавни органи и включените в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани
с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на кон
цесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани
с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които не
са трайно прикрепени към морския плаж, са
частна държавна собственост от момента на
поставянето им и не представляват подобрение
на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури за
своя сметка присъединяване на елементите на
техническата инфраструктура по т. 1.6.3 към
съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниска предложена цена на 1 ча
дър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
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17.3. Предложение за инвестиции за подоб
ряване на обектите на инфраструктурата на
морския плаж – с относителна тежест 20 на сто.
18. Определя гаранция за участие в проце
дурата в размер 39 647,30 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цесията се организира от министъра на ту
ризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държа
вен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8241

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 29 от 2018 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 1, раздел V,
част „Б“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В пакет „Ендокринология и болести на
обмяната, детска ендокринология и болести
на обмяната“, в т. 10 числото „2019“ се заменя
с „2020“.
2. В пакет „Клинична микробиология“:
а) точка 12 се отменя;
б) накрая се добавя:
„Високоспециализирани изследвания:
1. Диагностично изследване за Chlamydia
trachomatis.“
§ 2. В приложение № 9 към чл. 1, в Кли
нична пътека № 110 „Лечение на доказани
първични имунодефицити“, в т. 1.2 накрая се
поставя запетая и се добавя „медицинската
специалност „Клинична алергология“, осъ
ществявана на трето ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Клинична
алергология“ (за код D84.1)“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Параг раф 1, т. 2 влиза в сила от
1 април 2019 г.
Министър:
Кирил Ананиев
8162
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 9
от 27 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Козметик“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държав
ният образователен стандарт (ДОС) за при
добиването на квалификация по професията
815020 „Козметик“ от област на образование
„Услуги за личността“ и професионално на
правление 815 „Фризьорски и козметични
услуги“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
(СППОО) по чл. 6, ал. 1 от Закона за профе
сионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изис
кване за придобиването на квалификация
по професията 815020 „Козметик“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалността 8150201 „Козметика“ и на трета
степен за специалностите 8150202 „Организа
ция и технология на козметичните услуги“ и
8150203 „Соларни услуги“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рам
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) С ДОС по чл. 1 се определят
изискванията към кандидатите, описанието
на професията, единиците резултати от уче
нето, изискванията към материалната база и
изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по профе
сията 815020 „Козметик“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обу
чаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които през тази година започват обучението
си за придобиване на професионална квали
фикация по професията.
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(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалифика
ция по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включи
телно, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от
Закона за предучилищното и училищното об
разование и отменя Наредба № 8 от 2010 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Козметик“ (ДВ, бр. 18 от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобива
не на квалификация по професията „Козметик“
Професионално направление:
815

Фризьорски и козметични услуги

Наименование на професията:
815020

Козметик

Специалности:

Степен Ниво Ниво
на профе по
по
сионална НКР ЕКР
квалифи
кация

8150201 Козметика

Втора

3

3

8150202 Организация
и технология
на козметич
ните услуги

Трета

4

4

8150203 Соларни ус
луги

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалифика
ционно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на професионална квалифи
кация по професията „Козметик“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм.
със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изисква
нията за входящото минимално образователно
равнище към кандидатите са:
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• За ученици:
з а втора степен – завършено основно об
разование;
з а трета степен – завършено основно об
разование.
· За лица, навършили 16 години:
з а втора степен – завършен първи гимна
зиален етап;
за трета степен – придобито право за явяване
на държавни зрелостни изпити за завърш
ване на средно образование или придобито
средно образование;
з а четвърта степен – завършено средно
образование.
Изискванията за входящо минимално ква
лификационно равнище п ри п родъл жаващо
п рофесиона л но образова н ие и обу чен ие за
придобиване на втора степен на професионал
на квалификация е придобита първа степен на
професионална квалификация по професия от
област на образование „Услуги за личността“.
Изискванията за входящо минимално ква
лификационно равнище п ри п родъл жаващо
п рофесиона л но образова н ие и обу чен ие за
придобиване на трета степен на професионал
на квалификация е придобита втора степен на
професионална квалификация по професия от
област на образование „Услуги за личността“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професия
та „Маникюрист-педикюрист“ или част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или самостоятелно учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за
условията и реда за валидиране на професионал
ни знания, умения и компетентности, издадена
от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
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.)
Козметикът с втора степен на професионал
на квалификация извършва следните основни
трудови дейности:
· и
 звършва козметични процедури, козме
тични масажи за лице и тяло, козметично
почистване на лицето чрез ръчна екстракция,
козметичен пилинг с козметични апарати
и продукти;
· о
 формя и почиства вежди, оцветява вежди
и мигли, поставя изкуствени мигли;
· п
 редлага и извършва процедури за грим;
· и
 звършва апаратно и безапаратно отстра
няване на нежеланото окосмяване;
· и
 звършва микропигментация – перманентен
грим с натурални растителни оцветители,
които се поставят в кожата чрез микро
убождания на най-повърхностния слой;
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· п оставя стерилни обици от медицинска
сплав с професионален уред (пистолет);
· о съществява термични и студови проце
дури за тяло, ръце и крака – парафинови
компреси, затоплящи и/или изстудяващи;
· и звърш ва разк раси т ел ни, рела кси ра щ и
грижи за лице и тяло – подхранване, ексфо
лиация, козметични масажи, пилинг, хид
ратация, лифтинг, регенерация, тонизиране,
грижа за чувствителна кожа, антицелулитни,
релаксиращи процедури за тяло, козметич
на грижа за кожата на ръцете и ходилата,
водни, уелнес процедури с естетичен ефект;
· и звършва процедури с препарати, продукти
и оборудване за козметично приложение;
· п рилага подходяща и безопасна за здравето
на клиента козметична услуга;
· с ъздава индивидуална програма за поддър
жане на кожата;
· консултира клиентите при избора на коз
метична услуга и на продукти за домашно
ползване;
· п редоставя детайлна информация на клиента
за предлаганите услуги и продукти.
В своята работа използва козметична апара
тура (йонофореза, вапозон, д`арсонвал, фрима
тор, ултразвук, електроепилация, радиовълни,
селективна светлина, галваничен ток, мускулна
електростимулация, вакуум, апаратен масаж),
като спазва изискванията за качество и без
опасност, определени от производителя; козме
тични продукт и; специализирани инструменти и
оборудване; работно облекло, лични предпазни
средства. При използване на преформирани физи
кални фактори козметикът работи под контрола
на лекар специалист.
Козметикът с трета степен на професионална
квалификация по специалността „Организация и
технология на козметичните услуги“ извършва
следните основни трудови дейности:
· п одпомага реализацията на поставените
цели за развитие на козметичния салон, на
продуктовата и ценовата политика;
· разработва и поддържа система за архивиране
и поддържане на данните за клиентите в
салона, в СПА или уелнес центъра;
· с ъздава меню и ценоразпис на процедурите,
описва технологичната последователност и
времетраенето им;
· п одготвя ръководство с инструкции за:
технологичната последователност при про
цед у рите, етапите на всяка процед у ра,
продуктите, които се използват на всеки
етап, и разходната норма;
· разработва и развива политика, насочена към
проучване на потребностите на клиентите
и изготвяне на предложения и кампании с
ваучери, цени, отстъпки, бонуси, награди;
· с ъздава стратегия за реклама и популяри
зиране на салона чрез участия в рекламни
сайтове, кампании за бонуси, отстъпки и др.;
· о рганизира и следи за прилагането на тех
нологиите при упражняване на козметична
дейност с цел осигуряване високо качество
на услугите, предлагани в салона;
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· изготвя правила за здравословни и безопасни
условия на труд в съответствие с норма
тивните документи и носи отговорност за
тяхното спазване;
· контролира спазването на фирмените пра
вила, на изискванията за работно облекло,
здравословно състояние, етика, работа в
екип на персонала в салона;
· с леди за правилното и безопасно изхвър
ляне на течни и твърди отпадъци по време
на работа в съответствие с нормативните
документи и носи отговорност за тяхното
спазване;
· п ознава съвременните технологии, избира
и актуализира оборудването на салона с
подходящи апарати, инструменти и продук
ти за качествено и безопасно извършване
на услугите;
· о рганизира въвеждането на иновационни
технологични решения в областта на услу
гите, които предоставя;
· и зготвя разходни норми за времето на
изпълнение на услугата и за вложените
продукти и консумативи;
· и зготвя индивидуални програми за лице и
тяло с природни билкови продукти, аромати,
соли, минерали и други с цел козметично
и разкрасяващо действие;
· п рилага козметични техники за лице и
тяло и/или различни видове козметични
продукти, методики и апаратура, работи
правилно с тях, спазвайки технологичната
последователност и принципите на безопас
ност и безвредност на процедурите;
· р азработва длъжностна характеристика на
служителите;
· с ъздава организационни и фирмени правила
за работа;
· с ъздава и развива екип, ръководи и орга
низира екипната дейност;
· с ъздава и развива партньорства с пред
ставители на дру ги сфери, които имат
връзка с козметичната дейност – лекари,
лекари – специалисти по кожни болести,
лекари – специалисти по пластично-възста
новителна и естетична хирургия, лекари по
физикална и рехабилитационна медицина,
диетолози, фитнес центрове и др.;
· с ъздава и обновява информацията за коз
метичния продукт/и в рекламата на сало
на – уебсайт, социални мрежи (фейсбук и
др.), статии и консултантски материали в
печатни, телевизионни и електронни медии;
· д емонстрира добра обща култура; познава
и спазва законите на страната; следи за
изпълнението на трудовото законодателство;
· п редлага кратка професионална консултация
на чужд език;
· с леди за новостите в козметичните услуги,
продукти и апаратура – от различни бъл
гарски и чуждестранни източници, вклю
чително и от интернет.
Завършилите специалността „Организация и
технология на козметичната дейност“ използват в
своята трудова дейност компютри със съответни
програмни пакети, подпомагащи организацията,
координацията и отчета на дейностите в салона.
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Козметикът с трета степен на професионална
квалификация по специалността „Соларни услу
ги“ извършва следните основни трудови дейности:
· р аботи безопасно със съоръжени ята за
изк уствен тен и ги поддържа съгласно
изискванията, описани в техническата до
кументация;
· к онсултира клиента, като му предоставя
точна и пълна информация относно въз
действието на лъчението върху тялото;
· определя типа кожа и създава индивидуална
програма според нуждите и предпочитани
ята на клиента;
· п репоръч ва соларен/н и козмет и чен/н и
продукт/и в съответствие с нуждите на
кожата на клиента.
Козметикът трябва да осъществява ефективна
комуникация с клиентите, да проявява отго
ворност, комбинативност, дискретност, да има
правилна преценка и умение за бърз и адеква
тен избор на най-подходящата услуга съобразно
изискванията и предпочитанията на клиента.
Ефективно да планира, организира времето и
последователността на дейностите в съответствие
с технологичните изисквания.
Козметикът упражнява дейността си във:
салони за красота, СПА центрове, обекти за
търговия с козметични продукти, фирми за тър
говия с апарати и инструменти за козметични
дейности, круизни кораби и др.
Местата, където се предлагат услугите, тряб
ва да отговарят на нормативните изисквания,
регламентирани в Наредба № 15 от 1987 г. за
хигиенните изисквания за бръснарските, фри
зьорските и козметичните салони, издадена от
Министерството на народното здраве и социал
ните грижи (ДВ, бр. 77 от 1987 г.).
Работното време е с нормална продължител
ност в съответствие с разпоредбите на Кодекса
на труда.
Козметикът трябва да спазва изискванията
на Закона за здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ) и да опазва околната среда;
стриктно да спазва технологията на всяка услуга,
гарантираща опазване здравето на клиента; да
полага необходимите грижи за инструменти
те и за оборудването; да спазва техническите
изискв ания при използването на козметичната
апаратура и оборудване, като осигурява годишна
профилактика и сервиз на електрическите уреди
и апарати за гарантиране на работа с изправна
техника.
За качественото обслужване на клиентите
от голямо значение са добрият външен вид и
общата култура.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по специалността „Козметика“ мо
гат да продължат обучението си за придобиване
на трета степен на професионална квалификация
по специалността „Организация и технология на
козметичната дейност“.
След придобиване на трета степен на про
фесионална квалификация по специалността
„Организация и технология на козметичната
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дейност“ обучаваният може да продължи обу
чението си за придобиване на четвърта степен
на професионална квалификация по специал
ността „Инструкторска дейност по козметични
услуги“ от професията „Инструктор“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение.
Придобилите втора и трета степен на професи
онална квалификация по професията „Козметик“
могат да повишават и разширят квалификацията
си в следните сфери: дерматокозметика – за
работа в екип с дерматолози; апаратна козме
тика; центрове за красота, оборудвани с ново
поколение козметични апарати; процедури за
хармония, релакс и добро самочувствие (Wellness
и SPA); професионален грим – телевизионен,
моден и театрален грим. Те могат да повишават
професионалните си знания, умения и компе
тентности чрез участие в различни квалифика
ционни форми – обучения, курсове, семинари,
конференции, специализирани национални и
международни изложения, състезания, 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)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика; посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилите втора
степен на професиона лна к ва лификаци я по
професията „Козметик“ могат да постъпват на
работа на длъжности (професии) от единична
група 5142 „Козметици и сродни на тях“, 5223
„Продавач-консултанти“ в обекти за търговия с
козметични продукти или фирми за търговия с
апарати и инструменти за козметични дейности,
както и на други длъжности, включени при ак
туализиране на НКПД.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Козметик“ могат
да заемат длъжността 3339-3020 Организатор,
работа с клиенти и студио и други подобни
длъжности (управител на обект за търговия за
козметични продукти), салон/център за красота/
СПА), включени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
Обща професионална подготовка, единна за
всички професии с втора степен на професио
нална квалификация от СППОО
· Е РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ (Резултат от учене) Спазва хигиен
ните норми и разпоредбите за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
1.2. РУ Осъществява превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Предотвратява и овладява аварийни
ситуации
· ЕРУ 2. Икономика
2 .1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
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2 .2. РУ Познава характеристиките на дей
ността на фирмата
· ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприема
чеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
Отраслова професионална подготовка – един
на за всички професии от професионално нап
равление „Фризьорски и козметични услуги“
· Е РУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии в професио
налната дейност
4.1. РУ Участва в обработване на инфор
мация с ИКТ
4.2. РУ Комуникира с ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
· ЕРУ 5. Организация на труда
5.1. РУ Подготовка на работното място
5.2. РУ Организация на работното място
· ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Владее чужд език по професията
· Е РУ 7. Професионална етика и професио
нално развитие
7.1. РУ Спазва професионалната етика в
своята работа
7.2. РУ Проявява готовност за надграждане
на професионалната си компетентност и
развитие на личностните качества
Единици резултати от ученето за специалност
„Козметика“
· Е РУ 8. Биология, анатомия и физиология
на човешкото тяло
8 .1. РУ Основни биологични знани я за
клетката
8 .2. РУ Основни познания по анатомия на
кожата
8 .3. РУ Основни познания по физиология
на кожата
8 .4. РУ Основни познания за болестите по
кожата
8 .5. РУ Основни познания за алергичните
реакции
· Е РУ 9. Работа с оборудване с козметично
приложение
9.1. РУ Подготвя и организира процеса на
работа с оборудване за козметично при
ложение
9.2. РУ Следи за техническата изправност
на оборудването с козметично приложение
9.3. РУ Участва в процеса на управление
на материалните запаси
9.4. РУ Спазва процедурата за контрол на
съхранението, дозирането, обработката и
изхвърлянето на опасни отпадъци
9.5. РУ Работи с оборудване с козметично
приложение
· ЕРУ 10. Козметична услуга
10.1. РУ Изпълнява козметични и разкра
сителни процедури за поддържане кожата
на лицето и тялото
10.2. РУ Изпълнява козметични грижи за
ръцете и ходилата
1 0.3. РУ Извършва козметични масажи
на лице и тяло, процедури с козметичноразкрасителен ефект за хармония и релакс
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· Е РУ 11. Техники за работа с декоративни
козметични продукти и поставяне на обици
11.1. РУ Предлага и извършва процедури
за грим
11.2. РУ Предлага и извършва процедури
за дневен и вечерен грим
11.3. РУ Поставя изкуствени мигли и офор
мя вежди
11.4. РУ Поставя стерилни обици от меди
цинска сплав с професионален уред
· Е
 РУ 12. Методи за отстраняване на неже
лано окосмяване
1 2.1. РУ Извършва отстраняване на неже
лано окосмяване
1 2.2. РУ Прилага методи за безапаратно
отстраняване на нежелано окосмяване
Обща професионална подготовка, единна за
всички професии с трета степен на професио
нална квалификация от СППОО
· Е
 РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
· ЕРУ 2. Икономика
2 .1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2 .2. РУ Познава характеристиките на дей
ността във фирмата
· ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприема
чеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в изработването на бизнес
план
Отраслова професионална подготовка
· Е РУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в про
фесионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация с ИКТ
4.2. РУ Комуникира с ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
4.4. РУ Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
4.5. РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
· ЕРУ 5. Организация на труда
5.1. РУ Организира работния процес
5.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите
· ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Владее чужд език по професията
· Е РУ 7. Професионална етика и професио
нално развитие
7.1. РУ Спазва професионалната етика
7.2. РУ Проявява готовност за надграждане
на професионалната си компетентност и
развитие на личностните качества
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Единици резултати от ученето за специалност
„Организация и технология на козметичните
услуги“
· Е РУ 8. Биология, анатомия и физиология
на човешкото тяло
8 .1. РУ Основни биологични знани я за
клетката
8 .2. РУ Основни познания по анатомия на
кожата
8 .3. РУ Основни познания по физиология
на кожата
8 .4. РУ Основни познания за болестите по
кожата
8 .5. РУ Основни познания за алергичните
реакции
· Е РУ 9. Работа с оборудване за козметично
приложение
9.1. РУ Подготвя и организира процеса на
работа с оборудване за козметично при
ложение
9.2. РУ Следи за техническата изправност
на оборудването с козметично приложение
9.3. РУ Участва в процеса на управление
на материалните запаси
9.4. РУ Спазва процедурата за контрол на
съхранението, дозирането, обработката и
изхвърлянето на опасни отпадъци
9.5. РУ Организира работа с оборудване за
козметично приложение
· ЕРУ 10. Козметична услуга
10.1. РУ Изпълнява козметични, разкраси
телни процедури за поддържане на кожата
на лицето и тялото
10.2. РУ Изпълнява козметични грижи за
ръцете и ходилата
1 0.3. РУ Извършва козметични масажи
на лице и тяло, процедури с козметичноразкрасителен ефект за хармония и релакс
· Е РУ 11. Техники за работа с декоративни
козметични продукти и поставяне на обици
11.1. РУ Предлага и извършва процедури
за грим
11.2. РУ Предлага и извършва процедури
за дневен и вечерен грим
11.3. РУ Поставя изкуствени мигли и офор
мя вежди
11.4. РУ Поставя стерилни обици от меди
цинска сплав с професионален уред
· Е РУ 12. Методи за отстраняване на неже
лано окосмяване
1 2.1. РУ Извършва отстраняване на неже
лано окосмяване
1 2.2. РУ Прилага методи за безапаратно
отстраняване на нежелано окосмяване
· ЕРУ 13. Организация на козметичните услуги
1 3.1. РУ Планира и организира процеса
на работа
13.2. РУ Организира ефективното използване
на оборудването
1 3.3. РУ Работи със специализиран софтуер
· ЕРУ 14. Технология в козметичните услуги
14.1. РУ Изготвя технология за изпълнение
на процедури в козметичната дейност
14.2. РУ Контролира технологичния процес
за извършване на конкретна услуга
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· Е РУ 15. Консултиране и анализ на козме
тичните нужди на клиента
1 5.1. РУ Консултира и анализира козметич
ните нужди на клиента
1 5.2. РУ Изготвя козметични и релаксиращи
програми
Единици резултати от ученето за специалност
„Соларни услуги“
· Е РУ 16. Работа със съоръжения за излагане
на UV лъчи
16.1. РУ Спазва изискванията на производи
теля за работа със съоръжения за излагане
на UV лъчи
16.2. РУ Извършва консултиране на кли
ента за придобиване на изкуствен тен с
UV лъчение
16.3. РУ Препоръчва на клиента употребата
на подходящ козметичен продукт/и за упо
треба в съоръжения за излагане на UV лъчи

ВЕСТНИК
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1 6.4. РУ Прилага процедури за придобиване
на изкуствен тен с UV лъчение
16.5. РУ Работи със съоръжения за облъч
ване с UV лъчи
16.6. РУ Извършва дезинфекция на устрой
ствата за изкуствен тен
· Е РУ 17. Работа с устройства за придобиване
на изкуствен тен без UV облъчване
17.1. РУ Спазва изискванията на производи
теля за работа със съоръжения без UV лъчи
17.2. РУ Извършва консултиране на клиента
за придобиване на изкуствен тен
17.3. РУ Работи с пособия за придобиване
на изкуствен тен без UV облъчване
17.4. РУ Препоръчва на клиента подходящ
козметичен продукт/и за употреба в съо
ръжения без UV лъчи
17.5. РУ Извършва дезинфекция на устрой
ствата за изкуствен тен

Обща професионална подготовка, единна за всички професии с втора степен на професионална
квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Н а и м е н о в а н и е Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Спазва хигиенните норми и разпоредбите за осигуряване на здравословни и без
не 1.1:
опасни условия на труд на работното място
Знания

• Познава основните нормативни документи за здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
• Познава професионалните и здравните рискове при различните видове трудови
дейности
• Знае защитните приспособления и средства за сигнализация и маркировка за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Организира трудовите дейности, опазвайки живота и здравето – своите и на окол
ните
• Осигурява безопасността на работното място

Компетентности • Спазва стриктно изискванията за безопасност и се отнася с отговорност към опаз
ване на живота и здравето на клиентите
Резултат от уче Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда
не 1.2:
Знания

• Посочва рисковете от замърсяване на околната среда
• Познава нормативните изисквания за опазване на околната среда
• Познава специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредни вещества
и замърсители във въздуха

Умения

• Проверява за наличие на вредни вещества
• Прилага дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване
• Организира събиране и съхраняване на опасни продукти и излезли от употреба
материали, спазвайки изискванията за събиране и съхранение

Компетентности • Анализира причините за екологично замърсяване
• Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от уче Предотвратява и овладява аварийни ситуации
не 1.3:
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Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• Организира действията на екипа при аварии
• Оказва първа помощ на пострадали

Знае терминологията, свързана с аварийните ситуации
Познава нормативните документи за аварийна безопасност
Познава правилата за работа при аварии и аварийни ситуации
Познава реда за разследване на аварии и злополуки
Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Компетентности • Действа адекватно и отговорно при възникнали аварийни ситуации в съответствие
с установените вътрешнофирмени правила за аварийна безопасност
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за про • Учебен кабинет
веждане на оце
няването:
ЕРУ 2
Н а и м е н о в а н и е Икономика
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Познава основите на пазарната икономика
не 2.1:
Знания

• Познава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски
избор и др.
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

• Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса

Компетентности • Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнеса
Резултат от уче Познава характеристиките на дейността на фирмата
не 2.2:
Знания

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности • Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на
фирмата
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий
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ЕРУ 3
Н а и м е н о в а н и е Предприемачество
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Познава основите на предприемачеството
не 3.1:
Знания

• Знае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности • Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от уче Формира предприемаческо поведение
не 3.2:
Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности • Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
Отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направле
ние „Фризьорски и козметични услуги“
ЕРУ 4
Н а и м е н о в а н и е Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната
на единицата:
дейност
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Участва в обработване на информация с ИКТ
не 4.1:
Знания

• Изброява интернет търсачки
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация
(текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

• Използва търсачка за намиране на информация
• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб
страници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
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Компетентности • Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от уче Комуникира с ИКТ
не 4.2:
Знания

•
•
•
•

Изброява доставчици на услугата електронна поща
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

•
•
•
•

Използва електронна поща
Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове онлайн
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности • Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от уче Създава цифрово съдържание с ИКТ
не 4.3:
Знания

• Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един
формат (текст, таблици, изображения)

Умения

• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Компетентности • Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по за
дадена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространство
то и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната
поща
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен/компютърен кабинет
няването:
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оце • Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
няване:
зададеното за това време
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употре
бата на ИКТ
ЕРУ 5
Н а и м е н о в а н и е Организация на труда
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Подготовка на работното място
не 5.1:
Знания

• Познава правилата за работа на работното място
• Описва технологията на работа
• Познава видовете инструктаж

Умения

• Работи с инструменти и оборудване, свързани с професионалната му дейност
• Спазва правилата за ЗБУТ

Компетентности • Работи с инструменти и оборудване, свързани с професионалната му дейност, като
спазва изискванията за ЗБУТ в салона за красота
Резултат от уче Организация на работното място
не 5.2:
Знания

• Познава правилата за рационална организация на работното място
• Познава нормативните документи, свързани с професията

Умения

• Съставя график на работните си задачи
• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
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Компетентности • Изпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията за качество
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
• Ефективно организира работното си място при изпълнение на практическата
задача
ЕРУ 6
Н а и м е н о в а н и е Комуникация и чужд език
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Общува ефективно в работния екип
не 6.1:
Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични
връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности • Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния
протокол
• Поема отговорности при работа в екип
Резултат от уче Владее чужд език по професията
не 6.2:
Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности • Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуника
ция по професионални теми
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 7
Н а и м е н о в а н и е Професионална етика и професионално развитие
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

БРОЙ 76
Ниво по ЕКР:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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3 – 4

Резултат от уче Спазва професионалната етика в своята работа
не 7.1:
Знания

• Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
• Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични про
дукти и апаратура

Умения

• Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

Компетентности • Спазва конфиденциалност, проявява дискретност, отнася се с уважение към кли
ентите и екипа
Резултат от уче Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и раз
не 7.2:
витие на личностните качества
Знания

• Познава възможностите за професионално развитие
• Следи за новостите в бранша

Умения

• Прилага на практика наученото от участието си във:
– 	с еминари, организирани от браншови организации и други професионални сдру
жения
– 	т ехнически обучения, организирани от търговски организации
– 	с пециализирани изложения
– 	о бучения за повишаване на квалификацията
– 	о бучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества,
организирани от браншовата организация

Компетентности • Постига професионално развитие, като прилага новостите в бранша
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основни теоретични знания за същността на професионалната етика
За средство 2:
• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
Единици резултати от ученето за специалност „Козметика“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8
Н а и м е н о в а н и е Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Основни биологични знания за клетката
не 8.1:
Знания

• Познава устройството на клетката
• Познава устройството на кожата
• Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции върху
кожата
• Познава причините за промяна в състоянието на кожата

Умения

• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху кожата

Компетентности • При необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти – при
констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от
външни въздействия
Резултат от уче Основни познания по анатомия на кожата
не 8.2:

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Знания

• Познава устройството и структурата на кожата

Умения

• Разпознава различните състояния по кожата
• Разпознава различните състояния на кожата по ръцете и ходилата
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Компетентности • Определя моментното състояние на кожата за прилагане на подходяща и безопасна
за здравето процедура
Резултат от уче Основни познания по физиология на кожата
не 8.3:
Знания

• Познава принципите на функциониране на клетките на кожата
• Познава основните физиологични процеси, свързани с кожата
• Познава външните проявления по кожата на често срещани заболявания и пре
поръчва консултация с лекар
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните
продукти върху кожата

Умения

• Анализира причините за промяна на физиологията на кожата

Компетентности • Разпознава промените в кожата и препоръчва консултация с лекар специалист
Резултат от уче Основни познания за болестите по кожата
не 8.4:
Знания

• Познава признаци за наличие на болести по кожата
• Познава признаци за наличие на болести по кожата на ръцете и краката
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните
продукти върху кожата
• Познава принципите на въздействие върху кожата на различните процедури, про
дукти, активни вещества и др.

Умения

• Констатира настъпили промени по кожата

Компетентности • Преценява състоянието на кожата и разпознава състоянията, при които не трябва
да се работи
• Разпознава болестната симптоматика по кожата и при необходимост препоръчва
консултация с лекар специалист
Резултат от уче Основни познания за алергичните реакции
не 8.5:
Знания

• Познава симптомите на алергични реакции върху кожата на ръцете и на краката

Умения

• Разпознава симптомите на алергичните реакции върху кожата на ръцете и на
краката

Компетентности • Взема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на кожата на
ръцете и на краката и при необходимост препоръчва консултация с лекар специ
алист
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията и физи
ологията на кожата и кожните придатъци
За средство 2:
• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус

ЕРУ 9
Н а и м е н о в а н и е Работа с оборудване с козметично приложение
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4
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Ниво по ЕКР:
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3 – 4

Резултат от уче Подготвя и организира процеса на работа с оборудване с козметично приложение
не 9.1:
Знания

• Познава видовете оборудване с козметично приложение
• Познава приложимите европейски регламенти за безопасност
• Познава подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на
оборудването с козметично приложение
• Познава начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването за
козметично приложение
• Познава начините за водене на документация за всички извършени проверки на
оборудването
• Познава начините за изготвяне на график за проверка на оборудването с козме
тично приложение

Умения

• Използва видовете оборудване с козметично приложение
• Прилага приложимите европейски регламенти за безопасност
• Използва подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на
оборудването с козметично приложение
• Прилага начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с
козметично приложение
• Прилага начините за водене на документация за всички извършени проверки на
оборудването
• Прилага начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козме
тично приложение

Компетентности • Следи за използването на видовете оборудване с козметично приложение в съот
ветствие с изискванията на производителя
• Въвежда приложимите европейски регламенти за безопасност
• Въвежда подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на
оборудването с козметично приложение
• Използва начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с
козметично приложение
• Въвежда начините за водене на документация за всички извършени проверки на
оборудването
• Въвежда начините с изготвяне на график за проверка на оборудването с козме
тично приложение
Резултат от уче Следи за техническата изправност на оборудването с козметично приложение
не 9.2:
Знания

• Запознат е с цялата документация, предоставена от производителя, относно тех
ническата изправност на оборудването с козметично приложение

Умения

• Борави и съхранява цялата документация, предоставена от производителя, относно
техническата изправност на оборудването с козметично приложение

Компетентности • Разпознава техническа неизправност и информира необходимите специалисти с
цел отстраняване на неизправността
Резултат от уче Участва в процеса на управление на материалните запаси
не 9.3:
Знания

• Познава процедурата за управление и контрол на равнището на материалните
запаси
• Познава начина за достъп до запасите и реда за опазване на тяхната сигурност
• Познава системите за поръчки и ротация на запасите

Умения

• Съдейства в процеса на въвеждане и изпълнение на процедурата за управление и
контрол на равнището на материалните запаси
• Борави с подходящи съоръжения за съхранение на материалните запаси на склад
• Съдейства за връщането на излишни запаси
• Съдейства за изхвърлянето на стари или морално остарели материални запаси

Компетентности • Участва в процеса на управление на материалните запаси
Резултат от уче Спазва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвър
не 9.4:
лянето на опасни отпадъци
Знания

• Познава процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на опасни отпадъци
• Познава инструкциите на производителя или доставчика за обработване, съхра
нение и транспортиране на използваните в работата опасни вещества
• Познава списъка на всички опасни вещества, използвани в салона
• Познава техниките за разделяне на опасните отпадъци от общите отпадъци за
специално събиране и обработка
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• Прилага процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на опасни отпадъци
• Участва при идентифициране на всички опасни вещества според съдържанието им
• Идентифицира потенциално опасни отпадъци
• Съдейства за осигуряване на подходящи контейнери и разделяне от общите отпа
дъци за специално събиране и обработка
• Съхранява и изхвърля всички опасни отпадъци в подходящи контейнери
• Въвежда процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на опасни отпадъци
• Контролира изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането,
обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• работа с електрическо оборудване в салон
• управление на материалните запаси
• работа с химични вещества и смеси
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано за
дание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна
процедура
Работи с оборудване с козметично приложение

Резултат от уче
не 9.5:
Знания
• Познава процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на използваните в работата химични вещества и смеси
• Познава процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на опасни отпадъци
• Познава начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съх
ранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Умения
• Прилага процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на използваните в работата химични вещества и смеси
• Прилага процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на опасни отпадъци
• Прилага начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съх
ранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Компетентности • Използва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и
изхвърлянето на използваните в работата химични вещества и смеси
• Използва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и
изхвърлянето на опасни отпадъци
• Използва начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съх
ранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• работа с електрическо оборудване в салон
• управление на материалните запаси
• работа с химични вещества и смеси
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано за
дание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна
процедура
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ЕРУ 10
Н а и м е н о в а н и е Козметична услуга
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Изпълнява козметични и разкрасителни процедури за поддържане на кожата на
не 10.1:
лицето и тялото
Знания

•
•
•
•
•
•
•

Знае видовете услуги
Познава приложенията на основните козметични продукти
Знае въздействието на всяка процедура
Знае противопоказанията при всяка процедура
Знае възможни комбинации между процедурите
Знае времетраенето, себестойността, честотата на приложение на всяка процедура
Познава козметичните продукти и методите на работа за козметична грижа

Умения

•
•
•
•

Избира видовете услуги
Избира продукти според нуждите на кожата на клиента
Изпълнява козметичните процедури
Използва подходящи козметични продукти и методи на работа за козметична
грижа

Компетентности • Преценява състоянието на кожата и потребността от конкретни процедури
• Прилага правилно козметичните процедури и продукти
• Изпълнява самостоятелно козметични и разкрасителни процедури за поддържане
на кожата на лицето и тялото в съответствие с изискванията за опазване на здра
вето на клиентите
Резултат от уче Изпълнява козметични грижи за ръцете и ходилата
не 10.2:
Знания

• Знае видовете услуги за ръце и ходила
• Познава приложенията на основните апарати за козметична грижа за ръцете и
ходилата
• Определя въздействието на всяка процедура
• Знае противопоказанията при всяка процедура
• Знае възможните комбинации между процедурите
• Познава козметичните препарати за ръце и ходила

Умения

• Разграничава начините за поддържане в добро здраве на кожата на ръцете и хо
дилата
• Преценява състоянието на кожата и потребността от конкретни процедури

Компетентности • Подбира процедурите и козметичните продукти според индивидуалните нужди на
кожата на ръцете и ходилата
Резултат от уче Извършва козметични масажи на лице и тяло, процедури с козметично-разкрасите
не 10.3:
лен ефект за хармония и релакс
Знания

• Познава техники за релакс и хармония
• Знае разликите и предимствата на традиционните и нетрадиционните програми,
методи за релакс и хармония
• Познава методиките за приложение на водни и термични процедури

Умения

• Изпълнява процедури за хармония и релакс на тялото и лицето
• Подпомага изпълнението на водни и термични процедури
• Изпълнява техники за бандаж, компреси и апликации с разкрасителен и антице
лулитен ефект

Компетентности • Прилага традиционни и нетрадиционни програми за разкрасяване, хармония и
релакс при спазване на изискванията за опазване здравето на клиентите
• Участва в изпълнението на водни и термични процедури, като спазва протоколите
за работа
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Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Средство 3:
• Изпълняване на процедура за лице и тяло, по жребий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
• Учебно-тренировъчен кабинет
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основните теоретични понятия, свързани със:
– 	т ехники и процедури за изпълнение на козметични и разкрасителни процедури за
поддържане кожата на лицето и тялото
– 	м етоди за козметични масажи и грижи на лицето и тялото
За средство 2:
• Решава точно и вярно поставен казус, като:
– 	п реценява и подбира съответната козметична грижа и процедура според индиви
дуалните особености на клиента
– 	р азпознава различните състояния на кожата на лицето и тялото
– 	р азпознава всички противопоказания за извършване на всяка една процедура и
козметична грижа
За средство 3:
• Извършва точно и вярно техниките и процедурите за изпълнение на козметични и
разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето и тялото според методиките
ЕРУ 11
Н а и м е н о в а н и е Техники за работа с декоративни козметични продукти и поставяне на обици
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Предлага и извършва процедури за грим
не 11.1:
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Прилага принципите на основната пигментология и визажистика
• Предлага визия, съобразена с индивидуалния цветови и анатомичен анализ на
чертите на лицето на клиентите

Познава продуктите и апаратите за изработване на грим
Познава различни техники за извършване на грим
Знае противопоказанията и се съобразява с тях
Знае принципите на основите на пигментология и визажистика
Знае хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата за дезинфекция
и стерилизация

Компетентности • Прилага правилно и спазва инструкциите и правилата за ползване на съответните
техники, уреди и апарати
• Използва биоцидите при спазване на условията и разрешените употреби в издаде
ните им разрешения, посочени на етикета и/или придружаващите ги листовки
Резултат от уче Предлага и извършва процедура за дневен и вечерен грим
не 11.2:
Знания

• Познава различните техники за изпълнение на дневен и вечерен грим
• Познава различните стилове за грим, историята на грима, моден и арт грим
• Познава различните продукти и материали за извършване на процедурата за дневен
и вечерен грим
• Познава техники за прикриване на дефекти и несъвършенства по кожата

Умения

• Извършва цветови анализ
• Препоръчва визия съобразно структурния тип на лицето
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Компетентности • Прилага различни техники за изработване на съответните стилове грим, като ги
съобразява с предпочитанията на клиента
• Коригира и прикрива дефекти и несъвършенства по кожата според изискванията
на клиента
Резултат от уче Поставя изкуствени мигли и оформя вежди
не 11.3:
Знания

• Познава различните техники за оформяне и боядисване на вежди
• Знае различните видове техники и материали за поставяне на изкуствени мигли
• Познава принципите на основната пигментология и визажистика

Умения

• Използва различни пособия и материали за поставяне на изкуствени мигли
• Прилага различни техники за оформяне на вежди и поставяне на мигли
• Прилага принципите на основната пигментология и визажистика

Компетентности • Препоръчва оформяне на вежди и мигли според индивидуалните анатомични
особености
• Поставя изкуствени мигли и оформя вежди, като се съобразява с предпочитанията
на клиента
Резултат от уче Поставя стерилни обици от медицинска сплав с професионален уред
не 11.4:
Знания

•
•
•
•

Умения

• Работи с различните продукти и апаратите за поставяне на стерилни обици
• Използва лични хигиенни и предпазни средства

Познава продуктите и апаратите за поставяне на стерилни обици
Знае инструкциите на производителите за употреба на продуктите и апаратите
Знае всички противопоказания и информира клиента за тях
Спазва хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата, дезинфек
цията и стерилността

Компетентности • Предлага възможност за избор от клиента на продуктите или апаратите за поста
вяне на стерилни обици
• Спазва стриктно хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата,
дезинфекцията и стерилността
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача – жребий
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• хигиената и предпазните мерки в работния процес
• пигментологията и визажистиката
За средство 2:
• Изпълнява правилно техниките за перманентен грим, дневен и вечерен грим,
поставяне на обици, оформяне на вежди или изкуствени мигли по предварително
дефинирано задание
• Правилно обслужва клиента и следи инструкциите за безопасна работа с пособията
ЕРУ 12
Н а и м е н о в а н и е Методи за отстраняване на нежелано окосмяване
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Извършва отстраняване на нежелано окосмяване
не 12.1:
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Знания

• Познава спецификите на различните начини за отстраняване на нежелано окос
мяване
• Познава различните видове апарати, използвани за отстраняване на нежеланото
окосмяване (апарат за електроепилация, радиочестоти, селективна фотоепилация
и съвременна козметична апаратура и др.)
• Запознат е с противопоказанията за извършване на съответната процедура и ин
формира клиента
• Познава инструкциите за употреба на производителя на различните апарати, из
ползвани за отстраняване на нежеланото окосмяване

Умения

• Преценява и избира подходящ метод за обезкосмяване
• Извършва безопасно апаратно отстраняване на нежелано окосмяване
• Поддържа техниката в съответствие с изискванията

Компетентности • Препоръчва на клиентите избор на метод за отстраняване на нежелано окосмяване
• Определя правилно случаите, при които е противопоказно да се извърши депилация
• Прилага правилно и спазва стриктно инструкциите и правилата за безопасно из
ползване на различните видове уреди и апарати
Резултат от уче Прилага методи за безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване
не 12.2:
Знания

• Познава различните техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежела
ното окосмяване
• Знае въздействието на различните техники и продукти за безапаратно отстраняване
на нежеланото окосмяване и начина на тяхното прилагане
• Запознат е с противопоказанията за извършване на съответната процедура и ин
формира клиента

Умения

• Работи с различни техники за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване

Компетентности • Разпознава случаите, в които е противопоказно да се извърши депилация
• Извършва безопасно безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване, като
прилага подходящ метод
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълняване на процедура по жребий
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Кабинет за учебна практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Владее основните теоретични понятия, свързани със:
• хигиена и предпазни мерки в работния процес
• процедури за обезкосмяване
• случаи, при които е противопоказно да се извърши депилация
За средство 2:
Изпълнява правилно и безопасно процедурите за обезкосмяване по предварително
дефинирано задание
Обща професионална подготовка, единна за всички професии с трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 1
Н а и м е н о в а н и е Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
не 1.1:
на работното място

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Знания

• Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за
свързаните трудови дейности
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната
трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и огранича
ване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни
трудови дейности
• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд (ако е приложимо)
• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности • Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване на норма
тивните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване
на безопасност
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Резултат от уче Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
не 1.2:
по опазване на околната среда
Знания

• Познава разпоредбите за опазване на околната среда
• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

• Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба
материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рецикли
ране

Компетентности • Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от уче Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
не 1.3:
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безо
пасност
• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Описва основните рискови и аварийни ситуации
Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки

Компетентности • Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави пред
ложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна
безопасност
• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/
или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна
и аварийна безопасност
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
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Критерии за оце За средство 1:
няване:
Владее теоретичните знания за:
• хигиенните норми;
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
• превантивната дейност за опазване на околната среда;
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова
ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Н а и м е н о в а н и е Икономика
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Познава основите на пазарната икономика
не 2.1:
Знания

• Познава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с основните икономически проблеми – недостиг на ресурси, потреби
телски избор и др.
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

• Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса

Компетентности • Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнеса
Резултат от уче Познава характеристиките на дейността на фирмата
не 2.2:
Знания

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабил
ност

Умения

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности • Способен е да анализира основните икономически принципи в контекста на дей
ността на дадена фирма
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Н а и м е н о в а н и е Предприемачество
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
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Резултат от уче Познава основите на предприемачеството
не 3.1:
Знания

• Знае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на салона

Компетентности • Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от уче Формира предприемаческо поведение
не 3.2:
Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности • Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от уче Участва в разработването на бизнес план
не 3.3:
Знания

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности • В екип разработва проект на бизнес план
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Н а и м е н о в а н и е Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професио
на единицата:
налната дейност
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Обработва информация с ИКТ
не 4.1:
Знания

• Изброява интернет търсачки
• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и
начини за оценка на надеждността є
• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни
носители
• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание
(текст, изображение, аудио, видео)
• Знае за съществуването на облачни услуги
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• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и
използва оператори за търсене (символи и др.)
• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с
помощта на определени критерии
• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения,
аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректо
рии (папки)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности • Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от уче Комуникира с ИКТ
не 4.2:
Знания

•
•
•
•
•

Изброява доставчици на услугата електронна поща
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и
опит в областта на професията

Умения

•
•
•
•
•

Използва електронна поща
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности • Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от уче Създава цифрово съдържание с ИКТ
не 4.3:
Знания

• Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово
съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Умения

• Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разши
рени функции на форматиране

Компетентности • Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Резултат от уче Осигурява сигурност при работата с ИКТ
не 4.4:
Знания

• Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и окол
ната среда

Умения

•
•
•
•

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
Активира филтри на електронна поща против спам
Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности • Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда,
в която работи
Резултат от уче Решава проблеми при работата с ИКТ
не 4.5:
Знания

• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови
технологии
• Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

• Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например
антивирусни програми и пароли)

Компетентности • Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например
чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на
интернет връзка и др.)
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Средства за оце Средство 1:
няване:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по за
дадена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространство
то и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната
поща
Средство 3:
• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на
цифрово съдържание
Средство 4:
• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно
съобщение
Средство 5:
• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната
на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за про • Учебен/компютърен кабинет
веждане на оце • Персонален компютър или лаптоп
няването:
• Достъп до интернет
Критерии за оце • Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
няване:
зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и
компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 5
Н а и м е н о в а н и е Организация на труда
на единицата:
Ниво по Нацио 4
нална квалифи
кационна рамка
(НКР):
Ниво по Евро 4
пейска квалифи
кационна рамка
(ЕКР):
Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Организира работния процес
не 5.1:
Знания

•
•
•
•

Умения

• Планира работния процес
• Съставя график на работните задачи
• Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с професията

Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на организацията, в която работи
методи за нормиране на работния процес
основните нормативни документи, свързани с професията
изискванията за планиране на необходимите ресурси

Компетентности • Организира работния процес за постигане на ефективно изпълнение на задачите
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в работата
Резултат от уче Отговаря за разпределението на дейностите
не 5.2:
Знания

• Познава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
• Познава начините за организация на трудовите дейности

Умения

• Спазва етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на етична работна среда
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Компетентности • Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на дейностите в
работния процес
ЕРУ 6
Н а и м е н о в а н и е Комуникация и чужд език
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Общува ефективно в работен екип
не 6.1:
Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични
връзки

Умения

• Осъществява комуникация в работен порядък с екипа

Компетентности • Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния
протокол
• Поема отговорност при работа в екип
Резултат от уче Води ефективна бизнес комуникация
не 6.2:
Знания

•
•
•
•

Умения

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации
• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
• Води делова комуникация – писмена и устна

Познава
Познава
Познава
Познава

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
тактиките на поведение на конфликтите
правилата и изискванията за делова кореспонденция

Компетентности • Осъществява ефективна бизнес комуникация
Резултат от уче Владее чужд език по професията
не 6.3:
Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности • Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по про
фесионални теми
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
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ЕРУ 7
Н а и м е н о в а н и е Професионална етика и професионално развитие
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Спазва професионалната етика
не 7.1:
Знания

• Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
• Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични про
дукти и апаратура

Умения

• Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

Компетентности • Спазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение към
клиентите и към членовете на екипа
Резултат от уче Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и раз
не 7.2:
витие на личностните качества
Знания

• Познава възможностите за професионално развитие
• Следи за новости в бранша

Умения

• Прилага наученото от участието си във:
– 	с еминари, организирани от браншови организации и други професионални сдру
жения
– 	т ехнически обучения, организирани от търговски организации
– 	с пециализирани изложения
– 	о бучения за повишаване на квалификацията
– 	о бучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества,
организирани от браншовата организация
• Прилага новостите в бранша

Компетентности • Проявява готовност за надграждане на професионалните си знания, умения и
компетентности и развитие на личностните качества
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основни теоретични знания за същността на професионалната етика
За средство 2:
• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
Единици резултати от ученето за специалност „Организация и технология на козметичните услуги“
ЕРУ 8
Н а и м е н о в а н и е Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Основни биологични знания за клетка
не 8.1:
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Знания

• Познава устройството на клетката
• Познава устройството на кожата
• Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции върху
кожата
• Познава причините за промяна в състоянието на кожата

Умения

• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху кожата

Компетентности • При необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти – при
констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от
външни въздействия
Резултат от уче Основни познания по анатомия на кожата
не 8.2:
Знания

• Познава устройството и структурата на кожата

Умения

• Разпознава различните състояния по кожата
• Разпознава различните състояния на кожата по ръцете и ходилата

Компетентности • Определя моментното състояние на кожата за прилагане на подходяща и безопасна
за здравето процедура
Резултат от уче Основни познания по физиология на кожата
не 8.3:
Знания

• Познава принципите на функциониране на клетките на кожата
• Познава основните физиологични процеси, свързани с кожата
• Познава външните проявления по кожата на често срещани заболявания и пре
поръчва консултация с лекар
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните
продукти върху кожата

Умения

• Анализира причините за промяна на физиологията на кожата

Компетентности • Разпознава промените в кожата и препоръчва консултация с лекар специалист
Резултат от уче Основни познания за болестите по кожата
не 8.4:
Знания

• Познава признаци за наличие на болести по кожата
• Познава признаци за наличие на болести по кожата на ръцете и краката
• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните
продукти върху кожата
• Познава принципите на въздействие върху кожата на различните процедури, про
дукти, активни вещества и др.

Умения

• Констатира настъпили промени по кожата

Компетентности • Преценява състоянието на кожата и разпознава състоянията, при които не трябва
да се работи
• Разпознава болестната симптоматика по кожата и при необходимост препоръчва
консултация с лекар специалист
Резултат от уче Основни познания за алергичните реакции
не 8.5:
Знания

• Познава симптомите на алергични реакции върху кожата на ръцете и на краката

Умения

• Разпознава симптомите на алергичните реакции върху кожата на ръцете и на
краката

Компетентности • Взема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на кожата на
ръцете и на краката и при необходимост препоръчва консултация с лекар специ
алист
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест
Средство 2:
• Казус
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физио
логията на кожата
• Владее основни теоретични познания за алергичните реакции
За средство 2:
• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус
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ЕРУ 9
Н а и м е н о в а н и е Работа с оборудване с козметично приложение
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Подготвя и организира процеса на работа с оборудване за козметично приложение
не 9.1:
Знания

• Познава видовете оборудване с козметично приложение
• Познава приложимите европейски регламенти за безопасност
• Познава подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на
оборудването с козметично приложение
• Познава начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с
козметично приложение
• Познава начините за водене на документация за всички извършени проверки на
оборудването
• Познава начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козме
тично приложение

Умения

• Използва видовете оборудване с козметично приложение
• Прилага приложимите европейски регламенти за безопасност
• Използва подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на
оборудването за козметично приложение
• Прилага начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с
козметично приложение
• Прилага начините за водене на документация за всички извършени проверки на
оборудването
• Прилага начините за изготвяне на график за проверка на оборудването с козме
тично приложение

Компетентности • Следи за използването видовете оборудване с козметично приложение в съответ
ствие с изискванията на производителя
• Въвежда приложимите европейски регламенти за безопасност
• Въвежда подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на
оборудването за козметично приложение
• Използва начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването с
козметично приложение
• Въвежда начините за водене на документация за всички извършени проверки на
оборудването
• Въвежда начините за изготвяне на график за проверка на оборудването с козме
тично приложение
Резултат от уче Следи за техническата изправност на оборудването с козметично приложение
не 9.2:
Знания

• Запознат е с цялата документация, предоставена от производителя относно тех
ническата изправност на оборудването с козметично приложение

Умения

• Борави и съхранява цялата документация, предоставена от производителя относно
техническата изправност на оборудването с козметично приложение

Компетентности • Разпознава техническа неизправност и информира необходимите специалисти с
цел отстраняване на неизправността
Резултат от уче Участва в процеса на управление на материалните запаси
не 9.3:
Знания

• Познава процедурата за управление и контрол на равнището на материалните
запаси
• Познава начина за достъп до запасите и реда за опазване на тяхната сигурност
• Познава системите за поръчки и ротация на запасите

Умения

• Съдейства в процеса на въвеждане и изпълнение на процедурата за управление и
контрол на равнището на материалните запаси
• Борави с подходящи съоръжения за съхранение на материалните запаси на склад
• Съдейства за връщането на излишни запаси
• Съдейства за изхвърлянето на стари или морално остарели материални запаси
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Компетентности • Прилага необходимите методи в процеса на управление на материалните запаси
Резултат от уче Спазва процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвър
не 9.4:
лянето на опасни отпадъци
Знания

• Познава процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на опасни отпадъци
• Познава инструкциите на производителя или доставчика за обработване, съхра
нение и транспортиране на използваните в работата химични вещества и смеси
• Познава списъка на всички опасни вещества, използвани в салона
• Познава техниките за разделяне на опасните отпадъци от общите отпадъци за
специално събиране и обработка

Умения

• Прилага процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на опасни отпадъци
• Участва при идентифициране на всички опасни вещества според съдържанието им
• Идентифицира потенциално опасни отпадъци
• Съдейства за осигуряване на подходящи контейнери и разделяне от общите отпа
дъци за специално събиране и обработка
• Съхранява и изхвърля всички опасни отпадъци в подходящи контейнери

Компетентности • Въвежда процедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и из
хвърлянето на опасни отпадъци
• Контролира изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, дозирането,
обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• работа с електрическо оборудване в салон
• управление на материалните запаси
• работа с химични вещества и смеси
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано за
дание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна
процедура
Резултат от уче Организира работа с оборудване за козметично приложение
не 9.5:
Знания

• Познава методите за организация на процедурата за контрол на съхранението,
дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химични
вещества и смеси
• Познава методите за организация на процедурата за контрол на съхранението,
дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Познава методите за организация на начини за контрол на изпълнението на про
цедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на
опасни отпадъци

Умения

• Прилага методите за организация на процедурата за контрол на съхранението,
дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химични
вещества и смеси
• Прилага методите за организация на процедурата за контрол на съхранението,
дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Прилага методите за организация на начини за контрол на изпълнението на про
цедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на
опасни отпадъци

Компетентности • Използва методите за организация на процедурата за контрол на съхранението,
дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химични
вещества и смеси
• Използва методите за организация на процедурата за контрол на съхранението,
дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
• Използва методите за организация на начини за контрол на изпълнението на про
цедурата за контрол на съхранението, дозирането, обработката и изхвърлянето на
опасни отпадъци
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Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• работа с електрическо оборудване в салон
• управление на материалните запаси
• работа с химични вещества и смеси
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано за
дание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна
процедура
ЕРУ 10
Н а и м е н о в а н и е Козметична услуга
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Изпълнява козметични и разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето
не 10.1:
и тялото
Знания

•
•
•
•
•
•
•

Знае видовете услуги
Познава приложенията на основните козметични продукти
Знае въздействието на всяка процедура
Знае противопоказанията при всяка процедура
Знае възможни комбинации между процедурите
Знае времетраенето, себестойността, честотата на приложение на всяка процедура
Познава козметичните продукти и методите на работа за козметична грижа

Умения

•
•
•
•

Избира видовете услуги
Избира продукти според нуждите на кожата на клиента
Изпълнява козметичните процедури
Използва подходящи козметични продукти и методи на работа за козметична
грижа

Компетентности • Преценява състоянието на кожата и потребността от конкретни процедури
• Прилага правилно козметичните процедури и продукти
• Изпълнява самостоятелно козметични и разкрасителни процедури за поддържане
кожата на лицето и тялото в съответствие с изискванията за опазване на здравето
на клиентите
Резултат от уче Изпълнява козметични грижи за ръцете и ходилата
не 10.2:
Знания

• Знае видовете услуги за ръце и ходила
• Познава приложенията на основните апарати за козметична грижа за ръцете и
ходилата
• Определя въздействието на всяка процедура
• Знае противопоказанията при всяка процедура
• Знае възможните комбинации между процедурите
• Познава козметичните препарати за ръце и ходила

Умения

• Разграничава начините за поддържане в добро здраве на кожата на ръцете и хо
дилата
• Преценява състоянието на кожата и потребността от конкретни процедури

Компетентности • Подбира процедурите и козметичните продукти според индивидуалните нужди на
кожата на ръцете и ходилата
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Резултат от уче Извършва козметични масажи на лице и тяло, процедури с козметично-разкрасите
не 10.3:
лен ефект за хармония и релакс
Знания

• Познава техники за релакс и хармония
• Знае разликите и предимствата на традиционните и нетрадиционните програми,
методи за релакс и хармония
• Познава методиките за приложение на водни и термични процедури

Умения

• Изпълнява процедури за хармония и релакс на тялото и лицето
• Подпомага изпълнението на водни и термични процедури
• Изпълнява техники за бандаж, компреси и апликации с разкрасителен и антице
лулитен ефект

Компетентности • Прилага традиционни и нетрадиционни програми за разкрасяване, хармония и
релакс при спазване на изискванията за опазване здравето на клиентите
• Участва в изпълнението на водни и термични процедури, като спазва протоколите
за работа
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Средство 3:
• Изпълняване на процедура за лице и тяло по жребий
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
• Учебно-тренировъчен кабинет
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Владее основните теоретични понятия, свързани със:
– 	т ехники и процедури за изпълнение на козметични и разкрасителни процедури за
поддържане кожата на лицето и тялото
– 	м етоди за козметични масажи и грижи на лицето и тялото
За средство 2:
• Решава точно и вярно поставен казус, като:
– 	п реценява и подбира съответната козметична грижа и процедура според индиви
дуалните особености на клиента
– 	р азпознава различните състояния на кожата на лицето и тялото
– 	р азпознава всички противопоказания за извършване на всяка една процедура и
козметична грижа
За средство 3:
· И
 звършва точно и вярно техниките и процедурите за изпълнение на козметични
и разкрасителни процедури за поддържане кожата на лицето и тялото според
методиките
ЕРУ 11
Н а и м е н о в а н и е Техники за работа с декоративни козметични продукти и поставяне на обици
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Предлага и извършва процедури за грим
не 11.1:
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Прилага принципите на основната пигментология и визажистика
• Предлага визия, съобразена с индивидуалния цветови и анатомичен анализ на
чертите на лицето на клиентите

Познава продуктите и апаратите за изработване на грим
Познава различни техники за извършване на грим
Знае противопоказанията и се съобразява с тях
Знае принципите на основите на пигментология и визажистика
Знае хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата за дезинфекция
и стерилизация
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Компетентности • Прилага правилно и спазва инструкциите и правилата за ползване на съответните
техники, уреди и апарати
• Използва биоцидите при спазване на условията и разрешените употреби в издаде
ните им разрешения, посочени на етикета и/или придружаващите ги листовки
Резултат от уче Предлага и извършва процедура за дневен и вечерен грим
не 11.2:
Знания

• Познава различните техники за изпълнение на дневен и вечерен грим
• Познава различните стилове за грим, историята на грима, моден и арт грим
• Познава различните продукти и материали за извършване на процедурата за дневен
и вечерен грим
• Познава техники за прикриване на дефекти и несъвършенства по кожата

Умения

• Извършва цветови анализ
• Препоръчва визия съобразно структурния тип на лицето

Компетентности • Прилага различни техники за изработване на съответните стилове грим, като ги
съобразява с предпочитанията на клиента
• Коригира и прикрива дефекти и несъвършенства по кожата според изискванията
на клиента
Резултат от уче Поставя изкуствени мигли и оформя вежди
не 11.3:
Знания

• Познава различните техники за оформяне и боядисване на вежди
• Знае различните видове, техники и материали за поставяне на изкуствени мигли
• Познава принципите на основната пигментология и визажистика

Умения

• Използва различни пособия и материали за поставяне на изкуствени мигли
• Прилага различни техники за оформяне на вежди и поставяне на мигли
• Прилага принципите на основната пигментология и визажистика

Компетентности • Препоръчва оформяне на вежди и мигли според индивидуалните анатомични
особености
• Поставя изкуствени мигли и оформя вежди, като се съобразява с предпочитанията
на клиента
Резултат от уче Поставя стерилни обеци от медицинска сплав с професионален уред
не 11.4:
Знания

•
•
•
•

Умения

• Работи с различни продукти и апарати за поставяне на стерилни обици
• Използва лични хигиенни и предпазни средства

Познава продуктите и апаратите за поставяне на стерилни обеци
Знае инструкциите на производителите за употреба на продуктите и апаратите
Знае всички противопоказания и информира клиента за тях
Спазва хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата, дезинфек
цията и стерилността

Компетентности • Предлага възможност за избор от клиента на продуктите или апаратите за поста
вяне на стерилни обици
• Спазва стриктно хигиенните и безопасни норми за извършване на процедурата,
дезинфекцията и стерилността
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача – жребий
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Кабинет по учебна практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• Хигиената и предпазните мерки в работния процес
• Пигментологията и визажистиката
За средство 2:
• Изпълнява правилно техниките за перманентен грим, дневен и вечерен грим,
поставяне на обици, оформяне на вежди или изкуствени мигли по предварително
дефинирано задание
• Правилно обслужва клиента и следи инструкциите за безопасна работа с пособията
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ЕРУ 12
Н а и м е н о в а н и е Методи за отстраняване на нежелано окосмяване
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Извършва отстраняване на нежелано окосмяване
не 12.1:
Знания

• Познава спецификите на различните начини за отстраняване на нежелано окос
мяване
• Познава различните видове апарати, използвани за отстраняване на нежеланото
окосмяване (апарат за електроепилация, радиочестоти, селективна фотоепилация
и съвременна козметична апаратура и др.)
• Запознат е с противопоказанията за извършване на съответната процедура и ин
формира клиента
• Познава инструкциите за употреба на производителя на различните апарати, из
ползвани за отстраняване на нежеланото окосмяване

Умения

• Преценява и избира подходящ метод за обезкосмяване
• Извършва безопасно апаратно отстраняване на нежелано окосмяване
• Поддържа техниката в съответствие с изискванията

Компетентности • Препоръчва на клиентите избор на метод за отстраняване на нежелано окосмяване
• Определя правилно случаите, при които е противопоказно да се извърши депи
лация
• Прилага правилно и спазва стриктно инструкциите и правилата за безопасно из
ползване на различните видове уреди и апарати
Резултат от уче Прилага методи за безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване
не 12.2:
Знания

• Познава различните техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежела
ното окосмяване
• Знае въздействието на различните техники и продукти за безапаратно отстраняване
на нежеланото окосмяване и начина на тяхното прилагане
• Запознат е с противопоказанията за извършване на съответната процедура и ин
формира клиента

Умения

• Работи с различни техники за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване

Компетентности • Разпознава случаите, в които е противопоказно да се извърши депилация
• Извършва безопасно безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване, като
прилага подходящ метод
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Изпълняване на процедура по жребий
Условия за про • За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
• За средство 2:
• Кабинет за учебна практика
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Владее основните теоретични понятия, свързани със:
• хигиена и предпазни мерки в работния процес
• процедури за обезкосмяване
• случаи, при които е противопоказно да се извърши депилация
За средство 2:
· И
 зпълнява правилно и безопасно процедурите за обезкосмяване по предварително
дефинирано задание
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ЕРУ 13
Н а и м е н о в а н и е Организация на козметичните услуги
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Планира и организира процеса на работа
не 13.1:
Знания

• Познава целите, дейностите и отговорностите на екипа
• Познава основните характеристики на препаратите за козметична грижа за лице
и тяло, тяхното правилно и безопасно приложение
• Познава времетраенето, себестойността, честотата на приложение на всяка про
цедура

Умения

• Предлага маркетингови стратегии
• Следи за резултатите от извършваните услуги, като анализира състоянието на
клиента
• Оценява компетенциите, мотивацията и потребностите на екипа от повишаване
на квалификацията
• Определя, разписва и въвежда вътрешни нормативни актове и правилници за
безопасност на труда и предлаганата услуга, правилници и стандарти за работа
• Организира и контролира работата на екипа от специалисти, разпределя конкрет
ните задачи между тях и внедрява новости в козметичните услуги

Компетентности • Анализира и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нор
мативните изисквания, включително въведените вътрешни нормативни актове и
процедури по дейността
• Създава условия за екипна работа, прави промени и разрешава конфликти за
постигане на поставените цели, взема мотивирани решения за поощряване/санк
циониране на членове от екипа
Резултат от уче Организира ефективното използване на оборудването
не 13.2:
Знания

• Познава спецификите на различните видове оборудване и правилата за безопасното
им прилагане
• Познва предназначението, техническите параметри и изискванията за употреба на
уредите и апаратите

Умения

• Координира дейностите по ремонта и експлоатацията на уредите
• Избира подходящите уреди и апарати за съответната процедура

Компетентности • Следи за стриктното спазване на инструкциите и правилата за ефективно и безо
пасно използване на уредите и апаратите
• Реагира адекватно според правилата за безопасно ползване на оборудването при
отклонения от нормалния режим на работа
Резултат от уче Работи със специализиран софтуер
не 13.3:
Знания

• Познава предлаганите в бранша софтуерни продукти и информационни техники
• Познава техники за планиране необходимите за закупуване материали, следене
на наличности и изготвяне заявки към доставчиците
• Познава техники за изготвяне на заявки, отчети и графици

Умения

• Планира необходимите за закупуване материали, следи наличности и изготвя
заявки към доставчиците
• Създава и анализира графики за визуализиране на процесите
• Създава първични документи
• Изготвя заявки, отчети и графици
• Използва софтуерни продукти за оптимизиране на работата със складови налич
ности на козметичните препарати

Компетентности • Използва специализиран софтуер за оптимизиране на работата с клиенти, като
поддържа база данни за връзка с тях
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Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Казус
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
За средство 3:
• Компютърен кабинет
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Демонстрира теоретични знания за:
• инструкциите за безопасно приложение на козметичното оборудване
• основните специфики на различните видове оборудване и правилата за безопасното
им прилагане
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия и процеси в цялостната организация на
работата
За средство 3:
• Изпълнява вярно и точно работни задачи, като прилага и работи с офис и специ
ализиран софтуерен пакет по задание
ЕРУ 14
Н а и м е н о в а н и е Технология на козметичните услуги
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Изготвя технология за изпълнение на процедури в козметичната дейност
не 14.1:
Знания

• Познава вида и количеството на препаратите, необходими за конкретната услуга
• Знае препоръчителното време за извършване на отделните процедури

Умения

• Изготвя разходни норми за материалите и времето, необходими за конкретните
услуги
• Класифицира видове продукти и техники на прилагане

Компетентности • Разработва самостоятелно или в екип основни и специфични технологии за работа
и описва въздействието им върху кожата
Резултат от уче Контролира технологичния процес за извършване на конкретна услуга
не 14.2:
Знания

• Знае етапите на всяка услуга
• Познава задачите и действията при прилагане на технологията за всяка конкретна
услуга
• Познава техники за извършване на мониторинг

Умения

• Извършва мониторинг на качеството на услугите с цел опазване здравето на кли
ентите
• Следи за прилагането на приетите стандарти за работа

Компетентности • Организира и контролира работата на екипа от специалисти
• Контролира спазването на технологичния процес при извършване на услугата
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Критерии за оце За средство 1:
няване:
Демонстрира знания за:
• технологична последователност, етапи и норми на козметичните процедури
• стандарти на работа при изпълнение на козметичните процедури
• специфични методи и етапи при извършване на процедурите
За средство 2:
Решава точно и вярно казус, свързан със:
• описване на технологичната последователност, етапите и нормите на козметичните
процедури
• познаване стандартите на работа при изпълнение на козметичните процедури
• познаване на специфичните методи и етапи при извършване на процедурите
ЕРУ 15
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от уче
не 15.1:
Знания

Консултиране и анализ на козметичните нужди на клиента
4
4
Козметик
3 – 4
3 – 4
Консултира и анализира козметичните нужди на клиента

• Знае техники за консултиране на клиента
• Познава методи за анализ на козметичните нужди на клиента
• Познава причините за промяна в състоянието на кожата и начините за профи
лактика
Умения
• Прилага методи за анализ на козметичните нужди на клиента
• Информира клиента за резултата от козметичния анализ
Компетентности • Самостоятелно консултира клиента
Резултат от уче Изготвя козметични и релаксиращи програми
не 15.2:
Знания
• Познава методи за изготвяне на индивидуална програма за процедури, апликации
• Познава техники за изготвяне на индивидуален козметичен картон
Умения
• Прилага методи за изготвяне на индивидуална програма за процедури, апликации
• Прилага техники за изготвяне на индивидуален козметичен картон
Компетентности • Изготвя индивидуален козметичен картон
• Препоръчва и изготвя козметична програма според потребностите на клиента
• Проследява ефективността на козметичната програма
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест
Средство 2:
• Казус
Условия за про За средства 1 и 2:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Владее основни теоретични понятия, свързани със:
• козметичните грижи при различните типове кожа и състояния на кожата
• видове козметични продукти, тяхното въздействие и начин на приложение
За средство 2:
• Изготвя индивидуална козметична или релаксираща програма по зададен казус
Единици резултати от ученето за специалност „Соларни услуги“
ЕРУ 16
Н а и м е н о в а н и е Работа със съоръжения за излагане на UV лъчи
на единицата:
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР:
4
Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
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3 – 4
3 – 4
Спазва изискванията на производителя за работа със съоръжения за излагане на
UV лъчи
• Знае за наличието на изисквания на производителя за работа със съоръжения за
излагане на UV лъчи
• Запознат е с изискванията на производителя за работа със съоръжения за излагане
на UV лъчи
• Работи със съоръженията съгласно изискванията на производителя за работа със
съоръжения за излагане на UV лъчи

Компетентности • Спазва изискванията на производителя за работа със съоръжения за излагане на
UV лъчи
Резултат от уче Извършва консултиране на клиента за придобиване на изкуствен тен с UV лъчение
не 16.2:
Знания
• Различава типовете кожа
• Знае минималната еритемна доза и стандартната еритемна доза, допустима за
всеки вид кожа
• Знае страничните ефекти относно прекомерното излагане на UV лъчи и свързаните
с това възможни рискове за здравето
• Познава въпросници за определяне на фототипа на кожата
• Познава начини за консултиране на клиента
Умения
• Определя фототипа на кожата на клиента с помощта на въпросници
• Информира клиента за рисковете и начините за безопасно и правилно извършване
на услугата, включително притежава умения за отказ от ползването на услугата
• Прилага начини за консултиране на клиента
Компетентности • Консултира клиента за правилното и безопасно прилагане на соларните облъчва
ния, като отчита индивидуалните особености
• Контролира съставените индивидуални програми за придобиване на тен съобразно
еритемните дози и проследява ефективността на всеки етап от процедурите
Резултат от уче Препоръчва на клиента подходящ козметичен продукт/и за употреба в съоръжения
не 16.3:
за излагане на UV лъчи
Знания
• Познава рисковете от взаимодействието между UV лъчите и други козметични
продукти и медикаменти
• Познава различните видове козметика за приложение в съоръжения за излагане
на UV лъчи
Умения
• Предлага различните видове козметичен продукт/и за приложение в съоръжения
за излагане на UV лъчи в зависимост от кожата на клиента
Компетентности • Консултира клиента за правилното и безопасно прилагане на соларните облъчвания
• Изготвя индивидуална програма за излагане на UV облъчване с цел изкуствен тен
Резултат от уче Прилага процедури за придобиване на изкуствен тен с UV лъчение
не 16.4:
Знания
• Знае въздействието на UV радиацията върху кожата и здравето
• Познава вредното въздействие на UV радиацията върху зрението и очите
• Познава видовете UV лъчи
• Знае значението на защитните очила по време на процедура
• Знае рисковете от слънчево изгаряне, от кожен рак и други негативни ефекти
вследствие на прекомерно излагане на UV облъчване
• Знае за появата на възможни фототоксични и/или фотоалергични реакции
Умения

• Разяснява на клиента риска от слънчево изгаряне, от кожен рак и други негативни
ефекти вследствие на прекомерно излагане на UV облъчване
• Преценява риска от възможни фототоксични и/или фотоалергични реакции
Компетентности • Подбира процедури за клиента, съобразявайки се с неговото предишно излагане
на UV лъчение и типа кожа
Резултат от уче Работи със съоръжения за облъчване с UV лъчи
не 16.5:
Знания
• Познава различните диапазони на оптична радиация и важността на спектралното
разпределение
• Сравнява естественото слънчево лъчение с това от изкуствени източници (лампи
и апарати)
• Познава спектралното разпределение и облъчване с лампи, както и допустимите
граници на облъчване съгласно европейския стандарт EN 60335-2-27
• Познава различни видове и начини на функциониране на UV филтри
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• Разпознава функцията на различните видове и начини на облъчване с устройствата
за изкуствен тен
• Прилага различните видове и начини на облъчване с устройствата за изкуствен тен

Компетентности • Осигурява безопасни за здравето на клиента процедури в съоръжения за облъчване
с UV лъчи
Резултат от уче Извършва дезинфекция на устройствата за изкуствен тен
не 16.6:
Знания

• Знае схемата на дезинфекция
• Познава изискванията за почистване
• Познава биоцидите, разрешени от министъра на здравеопазването, за употреба за
целите на хигиената на човека и/или за дезинфекция на повърхности, материали,
оборудване и мебели, които не влизат в пряк контакт с храна или фуражи, спрямо
вида и мястото на използването им
• Познава инструкциите на производителя за работа с биоциди, разрешени от ми
нистъра на здравеопазването, за употреба за целите на хигиената на човека и/
или за дезинфекция на повърхности, материали, оборудване и мебели, които не
влизат в пряк контакт с храна или фуражи, спрямо вида и мястото на използва
нето им

Умения

• Разграничава биоцидите, разрешени от министъра на здравеопазването, за употреба
за целите на хигиената на човека и/или за дезинфекция на повърхности, матери
али, оборудване и мебели, които не влизат в пряк контакт с храна или фуражи,
спрямо вида и мястото на използването им
• Подбира правилно средствата за дезинфекция и почистване

Компетентности • Прилага хигиенните норми при почистване на устройствата за изкуствен тен
• Стриктно прилага инструкциите за използване на биоциди, разрешени от минис
търа на здравеопазването, за употреба за целите на хигиената на човека и/или за
дезинфекция на повърхности, материали, оборудване и мебели, които не влизат в
пряк контакт с храна или фуражи, спрямо вида и мястото на използването им
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:
• познания за фототип кожа, правилно и безопасно провеждане на процедурите
ЕРУ 17
Н а и м е н о в а н и е Работа с устройства за придобиване на изкуствен тен без UV облъчване
на единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е Козметик
на професията:
Ниво по НКР:

3 – 4

Ниво по ЕКР:

3 – 4

Резултат от уче Спазва изискванията на производителя за работа със съоръжения без UV лъчи
не 17.1:
Знания

• Знае за наличието на изисквания на производителя за работа със съоръжения без
UV лъчи
• Запознат е с изискванията на производителя за работа със съоръжения без UV лъчи

Умения

• Работи със съоръженията съгласно изискванията на производителя за работа със
съоръжения без UV лъчи

Компетентности • Спазва изискванията на производителя за работа със съоръжения без UV лъчи
Резултат от уче Извършва консултиране на клиента за придобиване на изкуствен тен
не 17.2:
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• Различава типовете кожа
• Знае концентрацията, количеството и времетраенето за придобиване на равномерен
тен съобразно всеки вид кожа
• Знае страничните ефекти при прекомерно излагане на кожата и свързаните с това
възможни рискове за здравето
• Познава въпросници за определяне на фототипа на кожата
• Познава начини за съставяне на индивидуална програма за придобиване на тен
• Определя фототипа на кожата с помощта на въпросници и специално оборудване
• Съставя индивидуална програма за придобиване на тен
• Информира клиента за рисковете и начините за безопасно и правилно извършване
на услугата, включително притежава умения за отказ за ползване на услугата

Компетентности • Консултира клиента за правилното и безопасно прилагане на процедурата, като
отчита индивидуалните особености
• Проследява ефективността на всеки етап от процедурата
Резултат от уче Работи с пособия за придобиване на изкуствен тен без UV облъчване
не 17.3:
Знания
• Знае концентрацията и вредността на различните препарати
• Познава влиянието на различните видове козметични продукти и безопасното им
приложение
• Знае рисковете от приложението на оцветяващите козметични продукти
• Знае методиката на процедурата за придобиване на изкуствен тен
• Знае етапите при прилагане на процедурата
• Знае показанията и противопоказанията за безопасно прилагане на процедурата
• Познава видовете оцветители и тяхната дозировка
Умения
• Избира правилния оцветител
• Прилага точната дозировка за придобиване на равномерен тен
Компетентности • Работи самостоятелно с устройства за придобиване на изкуствен тен без UV об
лъчване
Резултат от уче Препоръчва на клиента употребата на подходящ козметичен продукт/и за употреба
не 17.4:
в съоръжения без UV лъчи
Знания
• Познава рисковете от взаимодействието между продуктите, прилагани в процеду
рата, и други козметични продукти и медикаменти
• Познава различните видове козметични продукти за приложение в съоръжения
без UV лъчи
Умения
• Предлага различните видове козметичен продукт/и за приложение в съоръжения
без UV лъчи в зависимост от кожата на клиента
Компетентности • Консултира клиента за правилното и безопасно прилагане на съоръжения без UV
лъчи
• Изготвя индивидуална програма за излагане на UV облъчване с цел изкуствен тен
Резултат от уче Извършва дезинфекция на устройствата за изкуствен тен
не 17.5:
Знания
• Знае схемата на дезинфекция
• Познава изискванията за почистване
• Познава инструкциите за използване на биоциди, разрешени от министъра на
здравеопазването, за употреба за целите на хигиената на човека и/или за дезин
фекция на повърхности, материали, оборудване и мебели, които не влизат в пряк
контакт с храна или фуражи, спрямо вида и мястото на използването им
Умения
• Използва биоцидите при спазване на условията и разрешените употреби в издаде
ните им разрешения, посочени на етикета и/или придружаващите ги листовки
• Подбира правилно средствата за дезинфекция и почистване
Компетентности • Прилага хигиенните изисквания при почистване на устройствата за изкуствен тен
• Прилага инструкциите за използване на биоциди, разрешени от министъра на
здравеопазването, за употреба за целите на хигиената на човека и/или за дезин
фекция на повърхности, материали, оборудване и мебели, които не влизат в пряк
контакт с храна или фуражи, спрямо вида и мястото на използването им
Средства за оце Средство 1:
няване:
• Тест
Условия за про За средство 1:
веждане на оце • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце За средство 1:
няване:
• Демонстрира основни теоретични знания, свързани с правилно и безопасно про
веждане на процедурите за придобиване на изкуствен тен
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4. 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.
4.1. Учебен кабинет по практика
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията.
4.1.1. Основно оборудване – козметични маси,
козметични легла, козметична апаратура/вапо
зон, фриматор, йонофореза, лапа лупа, д`арсонвал,
апарат за кола маска, епи лат ор, апарат за
перманентен грим, „пистолет“ за поставяне
на медицински обици, технически средства и
аудио-визуална и мултимедийна техника.
4.1.2. Помощно оборудване и материали – био
цидни препарати за дезинфекция; козметични
продукти; основни, помощни и спомагателни
инструменти за козметични процедури на лице
и тяло; помощни материали – хавлиени и едно
кратни кърпи, салфетки, тампони за почистване
на грим, памук, спирт, еднократни игли, бонета,
ръкавици за еднократна употреба, четки за маски,
пинцети, ножички и др.
4.1.3. За обучение по практика по специалност
та „Соларни услуги“ обучаващите институции
трябва да разполагат със солариум и/или други
съоръжения за придобиване на изкуствен тен.
4.1.3. Учебни пособия – анатомични табла,
табла с мостри на основни, помощни и спо
магателни инструменти, учебник и комплект
учебни помагала.
4.2. Учебна зала
Учебните зали трябва да осигуряват работни
места за всички обучавани, както и едно работ
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но място за обучаващия. Работното място на
обучаващия е в съответствие с изискванията за
извършване на дейността.
При разполагането на работните места трябва
да са спазени изискванията за осветеност, необ
ходим работен фронт и функционална близост с
необходимите инструменти и материали.
4.2.1. Основно оборудване и инструменти:
4.2.1.1. За обучение по специалността „Орга
низация и технология на козметичните услуги“
обучаващите институции трябва да разполагат
със специализиран кабинет, оборудван с необхо
димите офис обзавеждане и офис техника. В него
е необходимо да има принтер, скенер, мултиме
дия, факс и за всеки обучаван – работно място
с компютър, интернет, подходящи програмни
продукти, подпомагащи придобиване на знания,
умения и компетенции по организация, коор
динация и отчетност на дейностите в салоните,
предоставящи козметични услуги.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професио
налната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професи
оналната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора на
областите на висше образование и професионал
ните направления, приет с Постановление № 125
от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64
от 2002 г.), могат да преподават лица без висше
образование и без професионална квалифика
ция „учител“, ако са придобили професионална
квалификация по съответната специалност при
условията и по реда на Закона за професионал
ното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обу
чаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компе
тентности.
8152
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-54
от 7 август 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН по чл. 64,
ал. 1 от ЗКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено
в т. 4.1 на протокол № 12 от 13.01.2011 г., назначен със Заповед № РД-09-133 от 22.04.2010 г. на
министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям стат у т на обект „Култов
цент ър Тат ул“, разположен в землището на
с. Татул, община Момчилград, област Кърджали,
с класификация на групова археологическа недвижима културна ценност (ГАНКЦ) и с категория
„национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват:
1.1.1.1. Териториалният обхват на ГАНКЦ
„Култов център Татул“ включва подотдели „г“,
„д“, „ь“, „5“ (част), „7“, „9“, „10“, „11“, „12“ от отдел
365 в Държавни горски територии (ДГТ) (бивш
Държавен горски фонд (ДГФ) и земеделски имоти
с номера: 501005 – Светилището, 000011, 000731,
000732, 000733, 000734, 000735, 000736, 000737,
000738, 000739, 000740, 000741, 000742, 000743,
000744, 000745, 000746, 000747, 000748, 000749,
000750, 000751, 000752, 000753, 000754, 000755,
000756, 000757, 000758, 000759, 000760, 000761,
000762, 000763, 000764, 000765, 000766, 000767,
000768, 000769, 000770, 000771, 000772, 000773,
000774, 000775, 000776, 000777, част от 000779,
000838, 000839, 000840, 000841, 000842, 000843,
000844, 000845, 000846, 000847, 000848, 000849,
000850, 000851, 000852, 000853, 000854, 000855,
000856, 000857, 000858, 000859, 000860, 000861,
всички от землището на с. Татул с ЕК АТТЕ
72134, и земеделски имоти с номера: 010025, 010026,
010027, 010036, 010037, 010038, 010039, 010040, 010046,
010047, 010048, 010049, 010050, 010051, 010054, 010055,
010056, 010057, 010058, 010064, 010065, 010066,
010067, 010068, 010071, 010072 от землището на с.
Неофит Бозвелиево с ЕКАТТЕ 51473.
Територията на недвижимата културна ценност е 78,68 ха.
Граници на ГАНКЦ „Култов център Татул“:
– от изток – по източната граница на имот
000861, по северната и източната граница на
имот 000855, по североизточната граница на имот
000854, източната граница на подотдел „12“ от
отдел 365 от ДГТ и източната граница на имот
000849 от землището на с. Татул с ЕКАТТЕ 72134;
– от юг – от пресичането на източната граница на груповата недвижима културна ценност
с имот 010041 – полски път от землището на с.
Неофит Бозвелиево по северната граница на
имота в западна посока, включително земедел-

ските земи северно от пътя, принадлежащи към
землището на с. Неофит Бозвелиево, до пресичането със североизточния ъгъл на имот 010072,
по източната и южната граница на същия имот,
всички от землището на с. Неофит Бозвелиево
с ЕКАТТЕ 51473, и по южната граница на отдел
365 ДГТ, съвпадаща със землищната граница на
с. Татул, до югозападния ъгъл на подотдел „7“ от
отдел 365 ДГТ от землището на с. Татул;
– от запад – по западните граници на подотдели „7“ и „г“ от отдел 365 ДГТ, от т. А с координати: X = 4535513.00, Y = 9426050.00, до т. Б с
координати: X = 4535546.33, Y = 9426068.35 – координатна система 1970 г., по южната є част от
източната граница на имот 000779 от землището
на с. Татул с ЕКАТТЕ 72134, от т. В с координати: X = 4535614.30, Y = 9426119.70 – координатна
система 1970 г., до югозападния ъгъл на имот
000780 от землището на с. Татул с ЕК АТТЕ
72134, по южната и източната граница на същия
имот до т. Г с координати: X = 4535662.85, Y =
9426144.43 – координатна система 1970 г.;
– от север – от т. Г по южната граница на имот
000021 – път, по западните и южните регулационни граници на имот 000010 – махала Вежница,
по южните граници на имоти с номера 000730,
000723, 000722, от югоизточния ъгъл на имот
000722 до северозападния ъгъл на имот 000862
и северната му граница – всички описани имоти
са от землището на с. Татул с ЕКАТТЕ 72134.
В рамките на посочената територия се определят две зони – А (зона на археологическите
недвижими културни ценности) и Б (приемнообслужваща зона).
1.1.1.2. Териториалният обхват на охранителна
зона I режим: включва имот № 000010 – махала
Вежница, от землището на с. Татул с ЕКАТТЕ
72134.
Граници на охранителна зона I режим: границите съвпадат с границите на имот 000010 – махала Вежница.
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителна
зона II режим: обхваща подотдел „д“ от отдел
365 от ДГТ и земеделски имоти с номера: 000012,
000013, част от 000021 – път, част от 000041 – път,
000046 – път, 000059 – път, 000648, 000682, 000683,
000684, 000685, 000686, 000692, 000693, 000694,
000695, 000696, 000697, 000698, 000699, 000700,
000701, 000702, 000703, 000704, 000705, 000706,
000707, 000708, 000709, 000710, 000711, 000712,
000713, 000714, 000715, 000716, 000717, 000718,
000719, 000720, 000721, 000722, 000723, 000724,
000725, 000726, 000727, 000728, 000729, 000730,
000862, 000863, 000864, 000865, 000866, 000867,
000868, 000869, 000884, 000885, 000890, 000891,
000909 от землището на с. Татул с ЕКАТТЕ 72134.
Граници на територията на охранителна зона
II режим:
– от север – северните граници на имоти с
номера 000891, 000682, 000683, 000694, 000693,
северната и източната граница на имот 000692,
по северните граници на имоти 000707, 000708,
000709, по част от западната граница на имот
000711, по западната и северната граница на имот
000712, по северните граници на имоти 000709
и 000046 – път, по част от западната граница на
имот 000714, по западната и северната граница на
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имот 000713, по североизточната граница на имот
000714, по част от западната и северната граница
на подотдел „д“ от отдел 365 от ДГТ, всички от
землището на с. Татул с ЕКАТТЕ 72134;
– от изток – по източната граница на под
отдeл „д“ от отдел 365 от ДГТ, по северната и
източната граница на имот 000868 и оттам до
северозападния ъгъл на имот 000861, всички от
землището на с. Татул с ЕКАТТЕ 72134;
– от юг – по част от сeвeрната граница на
недвижимата културна ценност, по източната и
северната граница на охранителна зона I режим
(махала Вежница) и оттам по северната граница
на НКЦ до т. Д с координати: X = 4535744.82,
Y = 9426508.77 – координатна система 1970 г.;
– от запад – от т. Д до югозападния ъгъл на
имот 000648, по западната му граница, по част от
южната, западната и част от северната граница
на 000059 – път, по част от западната граница на
имот 000685 и по част от южната и западната
граница на имот 000891 от землището на с. Татул
с ЕКАТТЕ 72134.
1.1.1.4. Териториален обхват на охранителна
зона III режим:
– землище на с. Татул с ЕКАТТЕ 72134 – включва подотдели „б“, „в“, „д“, „1“ , „3“, „4“, „5“ (част)
и „6“ от отдел 365 от ДГТ, подотдел „в“ от отдел
366 от ДГТ и имоти с номера: 000054, част от
000055, 000366, 000367, 000368, 000688, 000689,
000690, 000691, 000680, 000681, 000892, 000893, част
от 000041 – път, 000906, 000650, 000651, 000652,
000653, 000654, 000655, 000656, 000657, 000658,
000660, 000661, 000662, 000678, 000904, 000600,
000601, 000602, 000603, 000604, 000605, 000606,
000607, 000608, 000609, 000610, 000611, 000612,
000613, 000614, 000615, 000616, 000617, 000618, 000619,
000620, 000621, 000622, 000623, 000624, 000625,
000626, 000627, 000628, 000629, 000630, 000631,
000632, 000633, 000634, 000635, 000636, 000637,
000638, 000639, 000640, 000641, 000642, 000643,
000644, 000645, 000646, 000647, 000017, 000577,
част от 000021 – път, 000550, 000790, 000791,
000792, 000793, 000794, 000795, 000796, 000797,
000798, 000799, 000800, 000801, 000802, 000803,
000804, 000805, 000806, 000807, 000808, 000809,
000810, 000811, 000812, 000813, 000814, 000815,
000816, 000817, 000818, 000819, 000820, 000821,
000822, 000823, 000824, 000825, 000826, 000827,
000828, 000829, 000830, 000831, 000832, 000833,
000834, 000835, 000836, 000837, 000020, 000013,
000775, 000780, 000781, 000782, 000783, 000784,
000785, 000786, 000787, 000788, 000789, 000870,
000871, 000872, 000873, 000874, 000875, 000877,
000878 и 000019 – път;
– землище на с. Неофит Бозвелиево с ЕКАТТЕ
51473 – включва имоти с номера: 010001, 010002,
010003 – път, 010004, 010005, 010006, 010007, 010008,
010009, 010010, 010011, 010012, 010013, 010014, 010015,
010016 – път, 010017, 010018, 010019, 010020, 010021,
010022, 010023, 010024, 010028, 010029, 010030,
010031, 010032, 010033, 010034, 010035, 010042,
010043, 010045 – път, 010052, 010053, 010059, 010060,
010061 – път, 010062, 010063, 010069, 010070, 010073,
010074, 011013, 011014, 011015, 011016, 011017, 011018,
011019, 011030, 011031, 011032, 011033, 011034, 011035,
011052, 011053, 011054, 011055, 011056, 011057, 011075,
011076, 011077, 011078, 011079, 011080, 011081, 011082,
011083, 011084, 011102, 011103, част от 011123 – път,
015001, 015002, 015003, 015004, 015005, 015006,

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

015009, 015010, 015011, 015012, 015013, 015014, 015015,
015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021, 015022,
част от 015023 – път, 015025, 015026, 015027, 015028,
015029, 015030, 015031, 015032, 015033, 015037, 015038,
015039, 01540, 015041, 015042, 015043, 015044, 015045,
015046, 015047, 015048, 015049, 015060, 015061, 015062,
015063, 015064, 015065, 016001, 016002, 016003,
016004, 016005, 016006, 016007, 016008, 016009,
016010, 016014, 016015, 016016, 016017, 016018, 016019,
016020, 016021, 016022, 016023, 016024, 016025, 016026,
016027, 016028, 016029, 016030, 016031, 016032, 016033,
016034, 016037, 016038, 016039, 016040, 016041, 016042,
016043, 016044, 016045, 016046, 016047, 016048 – път,
016049, 016050, 016051, 016052, 016053, 016054, 016055,
016056, 016057, 016058, 016064, 016065, 016066, 016071,
016072, 016073, 016080, 016081;
– землище на с. Лале с ЕКАТТЕ 43102 – включва имоти с номера: 010496, 010497, 010498,010499;
– землище на с. Врело с ЕКАТТЕ 12293 – включва подотдели „а“ и „б“ от отдел 362 от ДГФ, под
отдели „а“, „б“, „в“, „г“, „1“ и „2“ от отдел 363 от
ДГТ и подотдел „г“ от отдел 521 от ДГТ и имоти
с номера: 000606, 000607, 000608, 000614, 000615,
000616, 000617, 000618, 000619, 000620 и 000621.
Граници на охранителна зона ІІІ режим:
– от север – от северозападния ъгъл на имот
000801 по южната граница на имот 000021 – път,
до северозападния ъгъл на имот 000791, оттам до
югозападния ъгъл на имот 000577, по границите
на същия имот до югоизточния ъгъл на имот
000578, по южната му граница до югозападния
ъгъл на имот 000582, оттам по южните граници
на имоти 000582, 000583, 000584 и 000585, по част
от западната и северната граница на имот 000600,
по северната граница на имот 000599, по част от
западната и северната граница на имот 000604,
по северната граница на имот 000605, по северната и източната граница на имот 000606, оттам
до югоизточния ъгъл на 000904, по западните
граници на имоти 000904, 000661, по западната
и северната граница на 000662, по северната и
източната граница на 000678, по северните граници
на имоти 000658 и 000680, оттам до югозападния
ъгъл на имот 000367, по западните граници на
имоти 000367 и 000368, по северната и източната граница на 000368, по северната и източната
граница на 000366, оттам до северния ъгъл на
имот 000054, по североизточната му граница и
до северозападния ъгъл на 000709, по северната
граница на охранителна зона II режим до североизточния є ъгъл, оттам до северозападния
ъгъл на имот 000872, по северната и източната
граница на подотдел „в“ от отдел 366 от ДГТ,
всички от землището на с. Татул с ЕК АТТЕ
72134, по северните граници на имоти 010001 и
010002 от землището на с. Неофит Бозвелиево с
ЕКАТТЕ 51473;
– от изток – от североизточния ъгъл на имот
010002 по западната, южната и източната граница
на имот 011012 – асфалтов път за с. Нановица, до
северозападния ъгъл на имот 011030, по източната му граница, по източните граници на имоти
011035, 011034, 011057, 011054, 011084, 011083, по
източната и южната граница на имот 011103, по
южните граници на имоти 011102, 011079, 011075,
010045 – път, от югозападния ъгъл на имота през
пътя до североизточния ъгъл на имот 015002, по
източната му граница, по северната и източната
граница на имот 015006, по източните граници
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на имоти 015022, 015020, 015021, 015032, 015033,
015031, 015049, 015047, 015048, по източната и южната граница на имот 015065, по южната граница
на имот 015064, по част от южните граници на
015063 и 015061, през пътя до североизточния ъгъл
на 016013, по източните граници на имоти: 016013,
016059, 016051, 016066, 016065, 016073, 016072, 016081,
всички от землището на с. Неофит Бозвелиево
с ЕКАТТЕ 51473;
– от юг – по южната граница на имот 016081,
по южната граница на имот 016072 и продължението є през 010041 – полски път, по част от
източната, южната и част от западната граница
на имот 016050, по източната и северната граница
на 016063, оттам до югоизточния ъгъл на имот
016057, по южната и част от западната граница
на същия имот, по южната граница на имот
016048 – полски път, по южната и западната
граница на имот 016055, по южните граници на
имоти 016053 и 016052, всички от землището на
с. Неофит Бозвелиево с ЕКАТТЕ 51743, оттам по
южната граница на имот 010498, по западните
граници на имоти 010498, 010499, 010496, всички
от землището на с. Лале с ЕКАТТЕ 43102 и съвпадащи със землищната му граница, по южната
граница на отдел 362 ДГТ от землището на с.
Врело с ЕКАТТЕ 12293 и съвпадащи със землищната му граница;
– от запад – западната граница на отдел
362 ДГФ, по част от северната граница на имот
000042 – път, по западната и част от северната
граница на отдел 363 ДГФ, всички от землището
на с. Врело с ЕКАТТЕ 12293, по западната граница
на имот 000823, по западната граница на отдел
365 ДГФ, по западната граница на имот 000801,
всички от землището на с. Татул с ЕКАТТЕ 72134
и съвпадащи със землищната му граница.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Предписания за опазване на ГАНКЦ
„Култов център Татул“, разположена в землището на с. Татул, община Момчилград, област
Кърджали.
Зона А:
Запазва се начинът на ползване на земята.
Определя се като територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране. За терените, попадащи в горски фонд, се
прилагат предвидените дейности и ограничения
от Горскостопанския план (ГСП) (бивш Лесоустройствен проект (ЛУП), като дейностите, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват
задължително след предварително съгласуване с
Регионалния исторически музей – Кърджали, и в
присъствието на археолог. Забранява се засаждане
на растителни видове, нехарактерни за района.
При провеждане на археологически проучвания,
при които се налага изсичане на дървесни видове,
се изисква съгласуване с Териториално поделение
„Държавно горско стопанство Момчилград“ (бив
ше Държавно лесничейство (ДЛ) – Момчилград).
В земеделските земи се запазва досегашният
начин на обработка и се забранява засаждането
на овошки, лозя и други трайни насаждения с
дълбока коренова система. Допуска се обработка
на земята до 0,35 м. Археологически проучвания
в пещери и пещерни образувания в границите
на груповия паметник се допускат след предварително съгласуване с Регионалната инспекция
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по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково.
Забранява се всякаква намеса по скалните образувания и добив на камък.
Зона Б:
Допуска се изграждане на туристическа инфраструктура – паркинги, санитарни възли, места
за отдих, минимално обществено обслужване.
Да се използват естествени материали и плитко
фундиране. Архитектурният образ да се съобрази
с традициите на местното строителство. Всички
проекти за зоните се съгласуват с Министерството
на културата на основание чл. 83 и по реда на
чл. 84 от ЗКН.
1.1.2.2. Предписания за опазване на охранителна зона I режим:
Запазва се начинът на ползване на земята.
Режимът на застрояване се ограничава до два
етажа, височина – до 6 м, плътност и Кинт. по
ЗУТ за малки селища, скатни покриви с наклон
до 27°. Забранява се редово и сключено застрояване. При ново строителство и реконструкции
се изисква използването на характерни за местната архитектура строителни материали – камък,
дърво и керемиди, и запазването на обемнопространствените характеристики на махалата.
Скиците с визи за проектиране се съгласуват с
Министерството на културата на основание чл. 83
и по реда на чл. 84 от ЗКН. Изкопните работи
в рамките на строителните петна се извършват
под наблюдението на археолог и при откриване
на археологически структури се пристъпва към
спасително археологическо проу чване. След
приключване на спасителните археологически
разкопки за всеки отделен имот или група имоти
комисия, назначена със заповед на министъра
на културата, предлага последващи действия
и временни мерки за опазване на разкритите
археологически недвижими културни ценности.
1.1.2.3. Предписания за опазване на охранителна зона II режим:
Запазва се начинът на ползване на земята. Допуска се промяна на предназначението на земята.
При промяна на предназначението, допускаща
строителство, се прилага режимът, определен за
охранителна зона I режим.
Археологически проучвания в пещери и пещерни образувания в границите на охранителната
зона се допускат след предварително съгласуване
с РИОСВ – Хасково. Забранява се всякаква намеса по скалните образувания и добив на камък
(разкриване на кариери).
1.1.2.4. Предписания за опазване на територията
на охранителна зона III режим:
Запазва се начинът на ползване на земята.
Забранява се промяна на предназначението на
земите. Забранява се разкриване на кариери и
всякакви намеси по скалните образувания. За
земите, попадащи в ДГТ, се изпълняват дейнос
тите, предвидени в ГСП, като при залесителните
мероприятия се използват само местни видове.
При разкриване на археологически структури се
изпълняват изискванията на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
Археологически проучвания в пещери и пещерни образувания в границите на охранителната
зона се допускат след предварително съгласуване
с РИОСВ – Хасково.
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2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният текстови и снимков материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

8224

За министър:
Ам. Гешева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-473
от 30 юли 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Риломанастирска гора“ в
землището на Рилски манастир, община Рила,
област Кюстендил, обявен със Заповед № 307
от 10.04.1986 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 34 от 1986 г.), увеличен по площ
със Заповед № 114 от 24.02.1992 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 20 от 1992 г.), от
36 765 дка на 36 717,779 дка.
2. В границата на резерват „Риломанастирска
гора“, определена със заповедите по т. 1, попадат
поземлени имоти с идентификатори: 62685.26.3,
62685.30.8, 62685.35.2, 62685.35.34, 62685.35.35,
62685.47.1, 62685.47.2 и 62685.47.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на Рилски манастир (за 2018 г.),
община Рила, област Кюстендил, одобрени със
Заповед № РД-18-84 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 36 717,779 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на резерват „Риломанастирска
гора“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в Дирекция „Национален парк Рила“.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8255

Министър:
Н. Димов
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ЗАПОВЕД № РД-474
от 30 юли 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с 41, т. 4,
чл. 33, ал. 1, т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените
територии (ЗЗТ) с цел осигуряване на по-добро
съответствие между предмета на опазване на защитената територия – природна забележителност
„Блатото Алепу“, в землището на гр. Созопол,
община Созопол, област Бургас, изразяващ се
в „естествени местообитания на защитени и
редки водоплаващи птици, както и единствено
находище на дяволски орех по Черноморското
крайбрежие“, и категорията защитена територия
по смисъла на ЗЗТ:
1. Прекатегоризирам природна забележителност „Блатото Алепу“ в землището на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, обявена със
Заповед № 709 от 22.07.1986 г. на председателя
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 1986 г.)
и актуализирана по площ със Заповед № РД-236
от 26.04.2018 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 47 от 5.06.2018 г.), в защитена
местност със същото наименование.
2. За защитена местност „Блатото Алепу“ се
запазва режимът на дейностите, определен със
заповедта по т. 1.
3. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при Министерството на
околната среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8256

Министър:
Н. Димов

ЗАПОВЕД № РД-475
от 30 юли 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Узунбуджак“, в землището на
с. Сливарово, община Малко Търново, област
Бургас, обявена със Заповед № 2245 от 30.12.1956 г.
на председателя на Управление на горското стопанство към Министерския съвет, от 25 296 дка
на 26 613,047 дка.
2. В границата на резерват „Узунбуджак“,
определена със заповедта по т. 1, попадат имоти
с номера: 200001, 200002, 200003, 200004, 200005,
200006, 200007, 200008, 200009, 200010, 200011,
200012, 200013 и 200014, съгласно картата на
възстановената собственост за землището на
с. Сливарово (за 2018 г.), ЕКАТТЕ 67307, община Малко Търново, област Бургас, с обща площ
26 613,047 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на резерват „Узунбуджак“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Бургас.
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4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
8257

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-55
от 7 септември 2018 г.
Във връзка с реализиране на инвестиционна
инициатива на Община Несебър за модернизиране
на съществуващото рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ – Несебър, с цел осигуряване
развитието на риболовната дейност на територията
на общината и запазване на занаята рибарство на
основание чл. 112д, ал. 2 и 5 и чл. 112п от Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ) във връзка с чл. 128, ал. 6 и 13
от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
заявления с вх. № АУ 13-13 от 28.08.2018 г. и № АУ
13-13-(1) от 31.08.2018 г. на възложителя – Община
Несебър, Заповед № РД-02-15-40 от 27.05.2016 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени
имоти с идентификатори 51500.501.1, 51500.501.485
(частично), 51500.501.486 и 51500.501.487 по КК
на гр. Несебър и парцеларен план (ПП) за пристанищната акватория за рибарско пристанище
„Северна буна – Несебър“ – гр. Несебър, община
Несебър, област Бургас, писма на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на земеделието, храните
и горите, с които се съгласуват проектите на
ПУП – ПРЗ и ПП на основание чл. 112д, ал. 5 от
ЗМПВВППРБ, писма с изх. № 09-00-121/9.06.2016 г.
и от 18.04.2017 г. на Министерството на отбраната
за съгласуване на проекта по реда на чл. 8 от
Кодекса на търговското корабоплаване, писма с
изх. № 08-00-676/10.06.2016 г. и от 18.05.2017 г. на
министъра на околната среда и водите, становище с
изх. № 33-НН-630/22.08.2018 г. на Министерството
на културата, писмо с изх. № ИГП-398/10.08.2018 г.
на Геозащита – Варна, протокол № 4/15.03.2017 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Несебър, преписизвлечение от протокол № 29/3.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Несебър, акт за публична
общинска собственост с № 919 от 10.01.2001 г. за
поземлен имот с идентификатор 51500.501.1, актове за частна общинска собственост № 2923 от
16.01.2009 г. за поземлен имот с идентификатор
51500.501.485, № 2924 от 16.01.2009 г., за поземлен
имот с идентификатор 51500.501.486 и № 2922 от
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16.01.2009 г., за поземлен имот с идентификатор
51500.501.487, придружени от скици, издадени от
АГКК – Бургас, удостоверение за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри № 25-135037/24.08.2018 г.
на АГКК – София, решения по протокол № УТНЕ01-02-18 от 5.09.2018 г. на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-560
от 31.05.2018 г. за делегиране на правомощия по
ЗМПВВППРБ одобрявам проект на специализиран подробен устройствен план (СПУП) – план
за регулация и застрояване за пристанищната
територия (ПИ с № 51500.501.1, 51500.501.485,
51500.501.486 и 51500.501.487 по кадастралната
карта на гр. Несебър) и парцеларен план за пристанищна акватория за обект: Рехабилитация и
модернизация на рибарско пристанище „Северна
буна – Несебър“ – гр. Несебър, община Несебър,
област Бургас, на територията на община Несебър, област Бургас, съгласно приетата графична и
текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от настоящата заповед.
Проектът на ПУП е придружен от специализирана схема, „Транспортно-комуникационен план“,
част „Геодезия“ – трасировъчен план, площадкови
план-схеми на водоснабдяването и канализацията
и схеми за електроснабдяване.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с цел
защита на държавни и обществени интереси и
предотвратяване на значителни вреди:
Мотиви:
1. Реализирането и разработването на този
проект представлява сериозна инвестиция в сектора и поради липса на собствено финансиране
на инвестиционното намерение Община Несебър
ще кандидатства по Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и
покрити лодкостоянки“ по „Програма за морско
дело и рибарство (2014 – 2020)“ с краен срок за
подаване на проектни предложения до 26.09.2018 г.
2. Обектът е от изключително значение за
населението на общината, поради това че рибарството е традиционен за региона поминък,
като осигурява почти целогодишна заетост в
крайбрежните райони на община Несебър и заема
значителен дял от местната икономика.
На основание чл. 60, ал. 4 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството пред Административния
съд – Бургас, в 3-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
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За министър:
В. Йовев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-16-236
от 24 август 2018 г.
В Министерството на туризма е постъпило
заявление-декларация с вх. № Т-08-00-426 от
6.08.2018 г. от Лъчезар Попиванов – заместник
областен управител на Областна администрация – Видин, Малина Николова – областен управител на Областна администрация – Враца, Росен
Белчев – областен управител на Областна администрация – Монтана, Галин Григоров – областен
управител на Областна администрация – Русе,
Митко Стайков – областен управител на Областна администрация – Търговище, Пламен Стоилов – кмет на община Русе, Милен Дулев – кмет
на община Белене, Бейсим Расим – кмет на
община Исперих, Илийчо Лачовски – кмет на
община Кнежа, Маринела Николова – кмет на
община Козлодуй, Лютфи Рюстемов – кмет на
община Опака, Георг Спартански – кмет на
община Плевен, Людмил Веселинов – кмет на
община Попово, Генчо Генчев – кмет на община
Свищов, Юлиян Найденов – кмет на община
Силистра, Валентин Атанасов – кмет на община
Сливо поле, Пламен Чернев – кмет на община
Сухиндол, Димитър Стефанов – кмет на община
Тутракан, Дарин Димитров – кмет на община
Търговище, Сашо Попов – председател на УС на
туристическо сдружение „Туристическо дружество
Приста“, Красимир Иванчев – председател на
УС на туристическо сдружение „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в град Русе“, Лидия
Светославова – председател на СНЦ „Сдружение
за развитие на туризма в региона на Тутракан“,
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на
Русенския университет „Ангел Кънчев“, и Денка
Михайлова – директор на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация
и услуги „Атанас Буров“ – Силистра, относно
учредяване на Организация за управление на
туристически район с наименование Организация
за управление на Дунавски туристически район.
След преглед на документите, приложени към
заявлението, от фактическа и правна страна се
установява следното:
Съгласно чл. 22 от Закона за туризма организация за управление на туристически район се
учредява най-малко от две туристически сдружения,
вписани в Националния туристически регистър,
чието седалище е на територията на туристическия район, четири общини от територията на
туристическия район, като една от тях е седалище на района, и една областна администрация
от територията на туристическия район. Видно
от информацията в заявлението, учредителният
комитет на Организацията за управление на
Дунавски туристически район ще се състои от
следните туристически сдружения: туристическо
сдружение „Туристическо дружество Приста“,
притежаващо удостоверение за вписване в НТР
№ 59 от 20.11.2013 г., туристическо сдружение
„Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в град
Русе“, притежаващо удостоверение за вписване
в НТР № 122 от 14.04.2014 г., и СНЦ „Сдружение
за развитие на туризма в региона на Тутракан“,
притежаващо удостоверение за вписване в НТР
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№ 147 от 19.03.2015 г., както и следните общини –
Община Русе, Община Белене, Община Исперих,
Община Кнежа, Община Козлодуй, Община Опака,
Община Плевен, Община Попово, Община Свищов,
Община Силистра, Община Сливо поле, Община
Сухиндол, Община Тутракан, Община Търговище.
Освен изброените учредителният комитет се състои
и от Областна администрация – Видин, Областна
администрация – Враца, Областна администрация – Монтана, Областна администрация – Русе,
Областна администрация – Търговище, както и
Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра. По
този начин са изпълнени изискванията на чл. 22
от Закона за туризма.
В съответствие с изискванията на чл. 18,
ал. 1 и чл. 24, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за туризма в заявление-декларацията за откриване
на процедура за учредяване на организация за
управление на туристически район подробно са
посочени дейностите и целите на Организацията
за управление на Дунавски туристически район,
както и туристическия район, за управлението
на който се създава организацията, а именно
Дунавски туристически район.
Заявлението е подписано от всички членове на учредителния комитет и са приложени
необходимите документи съгласно чл. 24, ал. 3
от Закона за туризма. Представен е поименен
списък на учредителите от всяка група по чл. 22
от Закона за туризма.
Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел и чл. 24, ал. 3 от Закона
за туризма са посочени номерата на решенията
на общинските съвети за участие и членство на
съответните общини в Организация за управ
ление на Дунавски туристически район, видно
от Решение № 886, прието с протокол № 35 от
21.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Русе, Решение № 43, прието с протокол № 5 от 28.06.2018 г.
на Общинск и я съвет – г р. Белене, Решение
№ 558, прието с протокол № 49 от 28.06.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Исперих, Решение
№ 632, прието с протокол № 59 от 29.06.2018 г.
на Общинск и я съвет – г р. К нежа, Решение
№ 500, прието с протокол № 53 от 5.07.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Козлодуй, Решение
№ 301, прието с протокол № 34 от 28.06.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Опака, Решение № 995
от 28.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, Решение № 437, прието с протокол № 34 от
26.07.2018 г. на Общинския съвет – гр. Попово,
Решение № 879 от 28.06.2018 г., прието с протокол
№ 56 на Общинския съвет – гр. Свищов, Решение
№ 836, прието с протокол № 38 от 28.06.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Силистра, Решение
№ 422, прието с протокол № 41 от 28.06.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Сливо поле, Решение
№ 265, прието с протокол № 36 от 27.06.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Сухиндол, Решение
№ 618, прието с протокол № 43 от 28.06.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Тутракан, Решение
№ 11, прието с протокол № 38 от 28.06.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Търговище, както и
протоколи с решения за участие в процедура по
учредяване на Организация за управление на
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Дунавски туристически район от управителните
съвети на съответните сдружения.
Предвид изложеното и на основание чл. 23,
т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1 – 3 и ал. 5 от Закона
за туризма откривам процедура за учредяване на
Организация за управление на Дунавски туристически район.
За министър:
Ир. Георгиева

8223

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1060
от 9 август 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) нареждам:
1. В приложението към т. І към Заповед № ЗЦУ1739 от 20.12.2017 г. (ДВ, бр. 1 от 2018 г.) на изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите да се впишат следните задължени
лица, за които Териториална дирекция (ТД) на
НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“
(ГДО) е компетентна, съгласно т. II от заповедта:
„
1150 204958002 СИМЕНС МОБИЛИТИ – ЕООД
1151 205178651 ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИКС
БЪЛГАРИЯ – ЕООД
“
2. Заповедта влиза в сила от 3.09.2018 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.

8318

Изпълнителен директор:
Г. Димитрова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 526
от 11 юли 2018 г.
Н а о с нов а н ие ч л. 8 , а л. 1 и а л. 2 , т. 9
от Уст ройствени я правилник на Комиси ята
за защита на потребителите към министъра
на икономиката и на нейната администрация
и решение на Комисията по т. 21.5 съгласно
протокол № 16 от 21.06.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и изискванията
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на стандарт БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки. Част 1: Механични и физични свойства“,
т. 8.4 и т. 8.2, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на два модела
детски комплекти за момиче:
– детски комплект (потник и клин), т.м.
„Cichlid“, предназначен за деца до 3 г., с изображение на мече върху лицевата част на потника,
пришито текстилно червено цвете и прикрепени
чрез залепване бели и червени стъклени камъчета;
– детски комплект (туника и клин), т.м.
„Minitix baby“, предназначен за деца до 3 г., с
изображение на калинка на лицевата част на
туниката и прикрепени чрез залепване лесноотделящи се декоративни елементи (очи от PVС),
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Гореописаните стоки представляват сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесно отделящи се малки части, които при
попадане в устната кухина могат да предизвикат
риск от поглъщане и задавяне на детето (малки
деца на възраст до 3 години).
Стоките не отговарят на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“ по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части, и по т. 8.2, тъй като отделените
малки части влизат изц яло в цилиндъра за
малки части.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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ЗАПОВЕД № 527
от 11 юли 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 25.4 съгласно протокол № 16 от
21.06.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4 и т. 8.2, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на детски клин за момиче (за деца до 3 години) със залепени камъчета
във формата на сърца, с етикет с информация
за произход – Китай, символи за третиране и
поддръжка, баркод: 2000001129722, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесно отделящи се малки части, които при
попадане в устната кухина могат да предизвикат
риск от поглъщане и задавяне на детето (малки
деца на възраст до 3 години).
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“ по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части, и по т. 8.2, тъй като отделените малки
части влизат изцяло в цилиндъра за малки части.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стока на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 526
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-И-19/9.06.2014 г. от Александър Маринов и Ирена Маринова с искане за разрешение
изработване на подробен устройствен план – план
за улична регулация и план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор
44063.6221.545 по КККР на с. Лозен, м. С. Лозен,
район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени: задание, мотивирано предложение, нотариален акт № 119, том
IV, рег. № 4955, дело № 570/30.05.2005 г., скица
№ 55055/18.09.2013 г. за ПИ с идентификатор
44063.6221.545 по КККР на с. Лозен, издадена
от СГКК, и писмо с изх. № 1417/14.06.2013 г. от
Регионалната дирекция по горите – София, към
Изпълнителната дирекция на горите – Министерство на земеделието и храните (МЗХ), с приложено
Решение № 4 от 13.06.2013 г. на Регионалната
дирекция по горите – София, за предварително
съгласуване за промяна предназначението на
поземлен имот 44063.6221.4839 – горска територия.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отделите, като с решение на ОЕСУТ
по протокол № ЕС-Г-69/23.09.2014 г., т. 7, във връзка със становището на отдел „Благоустройствени
дейности и природни ресурси“ – „Комуникации и
транспорт“, е указано на заявителите да представят
ново мотивирано предложение, което да отговаря
на изискванията на Наредба № 2 от 2004 г.
Със заявление вх. № ГР-94-И-19/18.01.2014 г.
допълнително е представено коригирано мотивирано предложение и работен проект – част пътна.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотът попада в устройствена зона „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна
среда“ (Жм1) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО.
Заявлението с приложените към него доказателства са разгледани от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-97/16.12.2014 г. бе прието
заданието и мотивираното предложение за ПРЗ
и е предложено на главния архитект на СО да
издаде заповед за одобряване на заданието и
разрешаване изработването на проект за ПУП
при задължително спазване изискванията на
отделите в НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-81 от 4.02.2015 г. на
главния архитект на СО е одобрено задание и разрешено изработването на проект за ПУП – ИПР
и ПРЗ за ПИ с идентификатор 44063.6221.545 по
КККР на с. Лозен.
С писмо изх. № ГР-94-И-19-[2]/5.02.2015 г. заповедта е изпратена до кмета на район „Панчарево“
за сведение и изпълнение.
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Със заявление вх. № ГР-94-И-19-[3]/14.09.2015 г.
е внесен проект за план за регулация на улица
от о.т. 104а – о.т. 104г до о.т. 104ж и ПУП – ПРЗ
за нов УПИ X-545 – „За жс“, кв. 151а, м. С. Лозен, и писмо изх. № 26-00-5952/11.09.2015 г. на
директора на РИОСВ.
Представени са изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, № ТУ-2172/17.06.2015 г., съгласуван
проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от
25.06.2015 г. и „Софийска вода“ – АД; геодезическо
заснемане и експертна оценка на съществуваща
дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО,
заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО
с № ЗС-94-И-15/23.07.2015 г.
С писмо изх. № ГР-94-И-19-[4]/14.10.2015 г.
на НАГ – СО, проектът е изпратен на кмета на
район „Панчарево“ за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Съгласно писмо изх. № 6602-54(5)/4.04.2016 г.
на кмета на район „Панчарево“ е проведена
процедура по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ по
съобщаване на проекта на заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ,
като в законоустановения срок по чл. 128, ал. 5
от ЗУТ е постъпило възражение рег. № ИАГ39347/10.11.2015 г. от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ.
С писмо изх. № 6602-54(2)/3.11.2015 г. кметът
на район „Панчарево“ е изразил положително
становище по проекта. Приложени са разписен
списък, обратни разписки, служебни бележки и
постъпилото възражение.
С оглед противоречието между съдържащото
се в административната преписка Решение № 4 от
13.06.2013 г. на Регионалната дирекция по горите – София, с което се дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен
имот с идентификатор 44063.6221.4839 – осигуряващ достъп до новообразувания УПИ, и постъпилото възражение рег. № ИАГ-39347/10.11.2015 г.
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите към МЗХ срещу проекта с
писмо изх. № САГ16-ГР00-1653-[1]/23.06.2016 г. на
НАГ – СО, е отправена молба до Изпълнителната
агенция по горите да уточни дали поддържа така
направеното възражение срещу проекта. В отговор
е постъпило писмо изх. № ИАГ-24625/18.07.2016 г.
на Изпълнителната агенция по горите, с което
заявява, че оттегля подаденото възражение.
С писмо изх. № CAГ16-ГР00-1653-[3]/5.08.2016 г.
от заявителите е поискано да представят становище на директора на СРИОСВ за необходимостта
от извършване на екологична оценка.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -16 53/
14.09.2016 г. е представено Решение № СО-67-ПР
от 2014 г. на директора на РИОСВ – София.
Проектът и постъпилото възражение са докладвани на ОЕСУТ, като с решение по протокол
№ ЕС-Г-75/11.10.2016 г., т. 6, е направено служебно предложение в проекта да се отрази ПИ с
идентификатор 44063.6221.4838 и да се изпрати
в Дирекция „Зелена система“ при СО за ново
становище по отношение на експертната оценка.
Възражението не е разгледано поради неговото
оттегляне с писмо изх. № ИАГ-24625/18.07.2016 г.
Проектът е приет от ОЕСУТ, като след изпълнение на служебното предложение същият се
изпраща за одобряване в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
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С протокол № ЕС-Г-77/18.10.2016 г., т. 16,
ОЕСУ Т допълва решението си по протокол
№ ЕС-Г-75/11.10.2016 г., т. 6, като от направеното
служебно предложение да отпадне изискването
за повторно съгласуване с Дирекция „Зелена
система“ при СО.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ е
представен проект, в който е отразен ПИ с идентификатор 44063.6221.4838.
Предвид обстоятелството, че достъпът до новообразувания УПИ се предвижда да се осъществи
през имоти, попадащи в устройствена зона „Рекреационни гори и земи – зелена зона“ (Гр), съгласно
чл. 3, ал. 2 от приложението на ОУП на СО, т. 49,
с писмо изх. № САГ16-ГР00-1653-[6]/17.11.2016 г.
проектът е изпратен на кмета на район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане
на основание чл. 12 от ЗУЗСО.
Съгласно писмо изх. № 6602-54/10/8.02.2017 г.
на кмета на район „Панчарево“ е проведена процедура по съобщаване на проекта и процедура
по чл. 12 от ЗУЗСО за обществено обсъждане
на проекта, като в законоустановения срок не
са постъпили възражения. Приложени са заповеди, протокол от общественото обсъждане и
обобщаващ доклад.
С ъгласно с та нови ща на о тдел „ПНО“ и
„ГКД“ при НАГ – СО, с писмо изх. № САГ16ГР00-1653-[8]/28.03.2017 г. е указано на заявителя
да представи проект за вертикална планировка
в обхват от о.т. 104а – о.т. 104б – о.т. 104в – о.т.
104г – о.т. 104д – о.т. 104е до о.т. 104ж.
Представен е коригиран проект и план-схема
на вертикална планировка.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -16 53 -[10] /
23.11.2017 г. заявителят е уведомен, че отдел
„БДПРЗПГМ“ – „ИМ“, не съгласува проекта
поради непредставени план-схеми на ВиК съоръженията по чл. 108 от ЗУТ.
В изпълнение на горното със за явление
вх. № САГ16-ГР00-1653-[11]/23.11.2017 г. са представени изисканите план-схеми по част „ВиК“.
Допълнително със заявление вх. № САГ16Г Р 0 0 -16 53 -[1 2] /2 8 .1 2 . 2 017 г. е п р е д с т а в е н о
становище изх. № 26-00-5952/11.09.2015 г. на
РИОСВ – София.
В изп ъ л нен ие на п исмо изх. № СА Г16 ГР00-1653-[13]/12.04.2018 г. на НАГ – СО, със
заявление вх. № САГ16-ГР00-1653-[14]/25.04.2018 г.
е п редс та вено у дос т оверение изх. № 2547580/16.04.2018 г., с което СГКК – София, съгласува проекта за ПУП съгласно изискването
на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от
15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Искането за изработване на подробен устройствен план е започнало по искане на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 във връзка
с ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на имот
с идентификатор 44063.6221.545 по КККР на
с. Лозен – предмет на плана, съгласно приложените в административната преписка документи
за собственост и скица.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
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по образец, одобрено е задание, като е спазен
чл. 124, ал. 7 от ЗУТ, допуснато е изработването
на проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията в
допускането и допълнителните указания, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица,
проведено е обществено обсъждане, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема
и съдържанието на устройствените планове.
Планът е изработен върху влязлата в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-46
от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Действащият план е одобрен със Заповед
№ РД-09-129 от 21.05.1991 г. на председателя на
ИК на ОбНС „Панчарево“.
С проекта за план за регулация (ПР) се образува нов УПИ Х-545, като регулационните граници
са поставени в съответствие с имотните граници
по кадастралната карта, което е в съответствие
с нормата на чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.
Предназначението на нов УПИ Х-545 е „За
жилищно строителство“, което отговаря на ОУП
на СО/2009 г. и на устройствена категория по т. 5
(Жм1) от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Достъпът до нов УПИ е по новосъздадена
задънена улица от о.т. 104а – о.т. 104г до о.т.
104ж, която се обвързва с уличната регулация,
предвидена с действащия план за регулация на
местността, с което е спазено изискването на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и чл. 4 от ЗУТ.
С оглед горното за одобряване на ПУП – ИПР
е налице основание на чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ по отношение на
уличната регулация.
Планът за застрояване цели осигуряване на
възможност за застрояване в имота с жилищна
сграда – свободностояща 3-етажна сграда с Н≤10 м
в новосъздадения УПИ Х-545 – „За жс“. Планът
за застрояване се одобрява при спазване изискването на чл. 31, ал. 1 и 5 от ЗУТ по отношение
на разстоянието към страничните регулационни
линии и към дъно.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към
вътрешните регулационни граници, съседните
имоти и сгради, включително през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираните
предписания за съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и Изпълнителна агенция по горите
и са представени план-схеми за вертикално
планиране и по част „ВиК“.
Предвид обстоятелството, че достъпът до
новообразувания УПИ се предвижда да се осъществи през имоти, попадащи в устройствена
зона „Рекреационни гори и земи – зелена зона“
(Гр), съгласно чл. 3, ал. 2 от приложението на
ОУП на СО, т. 49, е спазено изискването на чл. 12
от ЗУЗСО и е проведено обществено обсъждане
на проекта.
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Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, като е представена заверена дек лараци я за заснемане на растителност № ЗС94-И-15/23.07.2015 г. на Дирекция „Зелена система“ при СО със забележка „да не се засяга
съществуващата растителност с изключение на
дърво № 1“.
Видно от Решение № СО-67-ПР/2014 г. на
директора на РИОСВ – София, инвестиционното
намерение не подлежи на оценка за въздействието върху околната среда и няма вероятност да
окаже значително въздействие върху природните
местообитания, популации и местообитания на
видовете, предмет на опазване в защитените зони.
Видно от представеното становище изх. № 26-005952/11.09.2015 г. на РИОСВ – София, не следва
да се извършва ОВОС.
Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и
5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането
на КККР, като е представено удостоверение
изх. № 25-47580/16.04.2018 г., с което СГКК – София, съгласува проекта за ПУП.
С проекта се предвижда отчуждаване на имоти – собственост на физически лица, за изграждане на обект – публична общинска собственост,
поради което и на основание чл. 21, ал. 1 и 7 от
ЗОС компетентен да одобри плана е СОС.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ
„Отчуждаванията за прокарване на нова задънена
улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 108, чл. 129, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 17, ал. 1, чл. 81, ал. 1, 3
и 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка ал. 2 от ЗУТ,
т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО
и протоколи на ОЕСУТ № 75/11.10.2016 г., т. 6,
и № ЕС-Г-77/18.10.2016 г., т. 16, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на улица от о.т. 104а – о.т.
104г, о.т. 104ж до о.т. 104з. Създаване на нов
УПИ Х-545 – „За жс“, за ПИ с идентификатор
44063.6221.545 по КККР на с. Лозен, кв. 151а,
м. С. Лозен, район „Панчарево“, по червените
и сините линии, цифри, букви и текст съгласно
приложения проект.
2. План за застрояване за нов УПИ Х-545 – „За
жс“, кв. 151а, м. С. Лозен, район „Панчарево“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
3. План-схема за вертикална планировка и
надлъжни профили на новопроектираната улица
в обхвата по т. 1, съгласно приложения проект.
4. План-схема по част „ВиК“ в обхвата по т. 1
и 2, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
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„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към
Дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8227
РЕШЕНИЕ № 529
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило заявление с вх. № ГР-94-00139/16.07.2015 г. от Райко Димитров, Димитър
Танев, Димитър Костов, Иванка Бозданска, Райна
Димитрова, Мими Младенова, Богдан Ценов чрез
пълномощника Йордан Вангелов с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на ПИ
с идентификатор 68134.4091.97, кв. 8, м. Младост
2, район „Младост“.
Към заявлението са представени: пълномощно; скица № 34324/07.06.2013 г., издадена
от СГК К – Софи я, за ПИ с и дентификатор
68134.4091.97 (4613, квартал 8, парцел I); комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР; нотариален акт № 101/11.10.1995 г.; нотариален акт
№ 51/12.12.1995 г.; удостоверения за наследници – 6 бр.; задание за изработване на подробен
устройствен план; мотивирано предложение за
ПУП – ИПР на ПИ с идентификатор 68134.4091.97;
обяснителна записка; извадка от ПУП, приет
с Решение № 549 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет.
Доп ъ л н и т е л но е п р едс т а вено за я в лен ие
вх. № ГР-94-00-139-[1]/20.10.2015 г. от Румен Димитров и Агна Танева с искане за разрешаване
на градоустройствената процедура.
Съгласно ОУП на СО от 2009 г. ПИ с идентификатор 68134.4091.97 попада в устройствена
зона (Жк) – „Жилищна устройствена зона с
преобладаващо комплексно застрояване“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2394/16.06.2016 г.
мотивираното предложение е изпратено на кмета
на район „Младост“ за изразяване на становище
относно процедурата по разрешаване изработването на изменение на план за регулация.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-2394-[1]/8.07.2016 г.
(изх. № РМЛ16-ГР00-153-[1]/6.07.2016 г.) кметът
на район „Младост“ не възразява да се разреши
градоустройствената процедура, като е приложено
и копие от протокол № 6/27.06.2016 г. на РЕСУТ,
на който мотивираното предложение е разгледано.
Съгласно становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“ в ПУП – ПРЗ, одобрен с
Решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет, е допусната фактическа грешка, която има значение за предвижданията
на плана, поради което е налице основание за
ИПР на УПИ IX-96 по чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ.
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Служебно към преписката са приложени Решение № 549 от 29.07.2009 г. на Столичния общински
съвет (СОС), както и графичните части на план
за застрояване и план за регулация в обхвата на
кв. 8, м. Младост 2, район „Младост“.
Мотивираното предложение е разгледано на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-31/24.04.2018 г., т. 1,
като е взето решение за прекратяване на административното производство по одобряване на план
за регулация за УПИ Х-97 (ПИ с идентификатор
68134.4091.97), кв. 8, м. Младост 2, и след влизане
в сила на акта за прекратяване да се възложи
служебно изработване на проект за ИПРЗ, който
да предложи урегулиране на поземления имот,
включително по реда на чл. 22, ал. 8 от ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
ЗУТ като собственици на ПИ с идентификатор
68134.4091.97, кв. 8, м. Младост 2, район „Младост“.
Действащи ят подробен устройствен план
за местността е одобрен с Решение № 549 по
протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-15 от 6.03.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Съгласно представената комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16 от
ЗКИР ПИ с идентификатор 68134.4091.97 попада в УПИ IX-96, кв. 8, по регулационния план
на м. Младост 2, одобрен с Решение № 549 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет.
С Решен ие № 549 по п ро т окол № 45 о т
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет е одобрен план за регулация и застрояване на м. Младост 2 в граници: улица от о.т. 190 – о.т. 188 – о.т.
187 – о.т. 178 – о.т. 177 – о.т. 175 до о.т. 53; улица
от о.т. 53 до о.т. 53б; южна регулационна граница
на кв. 17; южна, северна и западна регулационна
граница на кв. 18; южна и западна регулационна
граница на кв. 1е; улица от о.т. 172 – о.т. 173 до
о.т. 180; южна, западна и северна регулационна
граница на кв. 1д; задънена улица от о.т. 182 до
о.т. 190; южна и западна регулационна граница
на УПИ V от кв. 1а; южна, западна и северна
регулационна граница на УПИ XIII от кв. 1а;
задънена улица от о.т. 10 до о.т. 6; улица от о.т.
6 до о.т. 53а; северна регулационна граница на
квартали 13б, 13г, 13 и 13а, с изключение на
подробно посочените в т. 1 от решението имоти.
При служебното разглеждане на заявление с
вх. № ГР-94-00-139/16.07.2015 г. и приложеното
мотивирано предложение за урегулиране на ПИ
с идентификатор 68134.4091.97 се установява, че
в плана за регулация, одобрен с Решение № 549
от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет не
са одобрени регулационни граници на изписания
върху графичната част на плана УПИ Х-97.
С т. 1 от Решение № 549 от 29.07.2009 г. на СОС
от обхвата на одобряване е изключен УПИ Х-97
поради непредставен в хода на производството
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Липсата на такъв договор прави фактическият
състав недовършен в тази част поради недока-
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зано правно основание за одобряване на плана,
същият не е одобрен.
От обхвата на Решение № 549 от 29.07.2009 г.
обаче не е изключен УПИ IX-96, въпреки че в
границите му попада част от ПИ с идентификатор
68134.4091.97 и липсва предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. Предназначението на УПИ
IX-96 е „За жилищно строителство“, което не
допуска провеждане на процедура за отчуждаване на имота.
В плана за застрояване са изчертани границите на УПИ Х-97, но те не могат да се приемат
за одобрени със застроителната част, тъй като
липсват в регулационния план. Също така одобреното застрояване в УПИ Х-97 е в противоречие
с нормата на чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.
Внесеното от заявителите мотивирано предложение за урегулиране на ПИ с идентификатор 68134.4091.97 макар да не противоречи
на одобрения план, засяга изградени на място
алеи и тревни площи, което го определя и като
нецелесъобразно.
Изложеното сочи, че в ПУП – ПРЗ, одобрен
с Решение № 549 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет, е допусната явна фактическа
грешка, която има значение за предвижданията
на плана, поради което е налице основание за
ИПР на УПИ IX-96 по чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ.
Предвид горното административното производство по одобряване на плана за регулация на
м. Младост 2 в обхвата на ПИ с идентификатор
68134.4091.97, кв. 8, не е завършено поради непредставяне на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 от ЗУТ, както и одобреното застрояване не
отговаря на изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 1 от
ЗУТ, което налага прекратяване на производството
по одобряване на плана за регулация на УПИ Х-97.
На основание чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството
по искане на страната, по чиято инициатива то е
започнало. Съгласие с прекратяването е налице от
страна на органа, по чиято инициатива е започнало
производството, обективирано в протокол № ЕСГ-31/24.04.2018 г., т. 1, с решение за прекратяване
на административното производство по одобряване на ПУП – ПР на м. Младост 2, одобрен с
Решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г.
на Столичния общински съвет, в частта относно
УПИ Х-97, ПИ с идентификатор 68134.4091.97.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 56, ал. 1 от АПК, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, протокол № ЕС-Г-31 от 24.04.2018 г., т. 1, Столичният
общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване
на проект за план за регулация на м. Младост
2, кв. 8, в частта му относно УПИ Х-97 (ПИ с
идентификатор 68134.4091.97), район „Младост“,
който е изключен от обхвата на одобряване
с т. 1 от Решение № 549 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС.
Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 549 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
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Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка
с чл. 56, ал. 3 от АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към
дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 538
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Ц-10/18.03.2011 г. от Цони Колев
с искане за разрешаване изработването на проект
за ПУП – план за застрояване (ПЗ) за ПИ планоснимачен № 2 от кадастрален лист № А-18-1-Б,
с. Кътина, м. Братковица, район „Нови Искър“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 41, том XX, дело № 3817/1997 г. на името
на Цони Колев за поземлен имот с планоснимачен № 2 от кадастрален лист № А-18-1-Б, скица
№ 2/1.03.2010 г. за имот № 2, кадастрален район 4475 по плана на новообразуваните имоти
на м. Братковица, землище с. Кътина, район
„Нови Искър“, и копие от разрешение № ГР94-Ц-4/17.04.2008 г. на главния архитект на София
за изработване на план за застрояване.
Със заявление № ГР-94-Ц-10/4.07.2011 г. заявителят е внесъл допълнително задание и мотивирано предложение за изработване на ПУП – ПЗ.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отдели „Териториално планиране“,
„Комуникации и транспорт“, „Инженерни мрежи“
и „Правен“ при НАГ – СО.
Приети са на заседание на ОЕСУТ с решение
по т. 22 на протокол № ЕС-Г-80/11.10.2011 г.
Със Заповед № РД-09-50-1435 от 15.11.2011 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание,
а със Заповед № РД-09-50-1477 от 24.11.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването
на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ № 2, к.л. А-18-1-Б,
с. Кътина, район „Нови Искър“.
С писмо изх. № ГР-94-Ц-10/16.12.2011 г. заповедите са изпратени до кмета на района и до
заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-Ц-10/16.02.2012 г.
от Цончо Колев е внесен за одобряване проект
за ПРЗ за УПИ І-4475.2, кв. 4 (нов), изменение
на улична регулация между от о.т. 4а до о.т. 4в
и нова задънена улица по о.т. 4в – о.т. 4г – о.т.
4д – о.т. 4е – о.т. 4ж – о.т. 4з, м. В.з. Братковица,
землище с. Кътина, район „Нови Искър“.
Приложени са пълномощно на името на Елка
Чорбаджиева; нотариален акт № 41, том XX,
дело № 3817/1997 г.; скица № 2/1.03.2010 г. за
имот № 2, кадастрален район 4475 по плана на
новообразуваните имоти на м. Братковица от
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район „Нови Искър“, презаверена на 17.08.2011 г.;
нотариално заверена декларация за идентичност
на имена на Цони Колев и Цончо Колев; данни за предварително проучване от „Софийска
вода“ – АД, под № ТУ-32/6.01.2012 г., съгласуване от „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД,
от 23.01.2012 г. и съгласуване от „БТК“ – АД,
№ 19/6.01.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Ц-10/20.03.2012 г.
допълнително са внесени геодезическо заснемане
на дървесна растителност и заверка от Дирекция
„Зелена система“ под № 94-Ц-СП-1/31.01.2012 г.
С писмо изх. № ГР-94-Ц-10/19.04.2012 г. е поискано от възложителя да представи актуална
скица за имота, имайки предвид одобрената и
влязла в сила кадастрална карта за с. Кътина,
район „Нови Искър“.
С писмо изх. № ГР-94-Ц-10/8.05.2012 г. проектът
е изпратен в район „Нови Искър“ за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ
с приложени становища. С писмо изх. № ГР94-Ц-10/4.12.2012 г. възложителят е уведомен за
тях и за изискуемите съгласувания.
С писмо изх. № 6602-332/20.07.2013 г. (№ в
НАГ ГР-94-Ц-10/23.07.2012 г.) проектът е върнат
в НАГ с удостоверяване, че след проведено съобщаване в законоустановения срок възражения
не са постъпили. Приложен е разписен списък.
Със заявление вх. № ГР-94-Ц-10/1.07.2013 г.
възложителят е внесъл комбинирана скица,
удостоверение № УРКГ2-00219/24.03.2009 г. от
Басейнова дирекция – Дунавски район, схема за
ел. захранване и писмо изх. № 0112-10/21.05.2013 г.
от район „Нови Искър“, удостоверяващо, че районът не възразява да бъде предприета процедура
за узаконяване на вилната сграда след влизане
в сила на ПУП.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
Със заявление вх. № ГР-94-Ц-10-(1)/12.12.2014 г.
възложителят е внесъл удостоверение за търпимост № УТ-94-Ц-8/3.12.2014 г., издадено от Дирекция „Общински строителен контрол“.
С решение по т. 11 от протокол № ЕС-Г28/21.04.2015 г. проектът е приет от ОЕСУТ със
служебни предложения. С писмо изх. № ГР94-Ц-10-(2)/2.06.2015 г. възложителят е уведомен
за решението на ОЕСУТ.
С ъ с з а я в л ен и е в х . № С А Г17-Г Р 0 0 -10 0 0/
11.05.2017 г. е внесена скица № 15-96032/6.03.2017 г.
от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 41010.4475.2, номер по предходен план 2.
С писмо изх. № CАГ17-ГР00-1000-(1)/31.05.2017 г.
възложителят е уведомен да внесе проект за ПРЗ,
изработен върху актуална кадастрална карта.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1000-(2)/
20.06.2017 г. са внесени коригирани чертежи
съгласно служебните предложения от протокол
№ ЕС-Г-28/21.04.2015 г., т. 11.
Корекциите по решението на ОЕСУТ са отразени в чертежите с цвят.
Проектът е приет на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-23/27.03.2018 г., т. 6.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
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Искането за одобряване на ПРЗ е направено
от Цони Колев – заинтересовано лице по чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственик на поземлен имот с идентификатор 41010.4475.2 (номер
по предходен план: 2) – предмет на плана, съгласно приложените в административната преписка
документи за собственост и скици.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересовано лице
по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ПУП от компетентния за това орган, като с
него е одобрено задание по чл. 124б, ал. 1 във
връзка с чл. 125 от ЗУТ, внесен е проект и са
изпълнени предписанията в разрешението и допълнителните указания, проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица, същият е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имо т ът попа да в ус т ройс т вена зона
„Жв“ – „Вилна зона“, в която съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, т. 8, е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е
за вилно застрояване. Показателите в матрицата
върху графичната част на плана отговарят на
нормативите по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Планът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-6 от 13.01.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК и изменена със Заповед № КД-14-828
от 30.08.2012 г. на началника на СГКК – София,
с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1
и 2 от ЗУТ.
По искане на собст веника се у рег ули ра
поземлен имот с идентификатор 41010.4475.2,
като се създава нов УПИ I-4475.2 – „За вилно
строителство“, в нов квартал 4 по имотните му
граници, с което е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 от ЗУТ.
Със Заповед № РД-09-50-344 от 2.08.1996 г. е
одобрен ЧЗРКП на м. В.з. Братковица, изменен
с Решение № 394 от 26.06.2014 г. на СОС.
За да се осигури лице (изход) към улица, се
изменя одобрената с цитираните актове улица от
о.т. 4а до о.т. 4в и се предвижда продължаването
є като задънена от о.т. 4в – о.т. 4г – о.т. 4д – о.т.
4е – о.т. 4ж – о.т. 4з.
Спазена е нормата на чл. 81, ал. 1 и 3 във
връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Новопроектираната улица засяга поземлени
имоти – собственост на ФЛ. На основание чл. 81,
ал. 4 от ЗУТ: „Отчуждаванията за прокарване на
нова задънена улица в урегулирана територия по
искане на собственици на поземлени имоти са
за тяхна сметка.“
С плана за застрояване е предвидено изграждане на свободностояща нискоетажна вилна сграда
на 1 етаж при Кк<8,50 м.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 32 и 34 от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
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Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД, Басейнова дирекция – Дунавски район, „БТК“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД, както и изискването на
чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Проектната разработка е целесъобразна и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Реализацията є не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
С ПР по отношение на уличната регулация се
предвижда отчуждаване на части от имоти – частна собственост, поради което и на основание
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС компетентен
да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, § 124 от ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 32 и 34 от ЗУТ, чл. 81,
ал. 1 и 3, чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, устройствена
категория по т. 8 (Жв) от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕСГ-28/21.04.2015 г., т. 11, и № ЕС-Г-23/27.03.2018 г,
т. 6, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за улична регулация
на м. В.з. Братковица, землище с. Кътина, район
„Нови Искър“, за улица между о.т. 4а и о.т. 4в
по кафявите и зелените линии, цифри, букви и
зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за регулация на м. В.з. Братковица,
землище с. Кътина, район „Нови Искър“, нов
кв. 4, УПИ I-4475.2 – „За вилно строителство“, и
задънена улица по о.т. 4в – о.т. 4г – о.т. 4д – о.т.
4е – о.т. 4ж – о.т. 4з по сините и червените линии,
цифри и текст с корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект.
3. План за застрояване на м. В.з. Братковица,
землище с. Кътина, район „Нови Искър“, кв. 4
нов, УПИ I-4475.2 – „За вилно строителство“,
съгласно приложения проект с корекциите в
зелен и кафяв цвят и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
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 съседни имоти и
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 520
от 11 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 във връзка
с чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 2 и
ал. 4 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 3, ал. 3, чл. 5,
7, 8 и чл. 10, ал. 2 и 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите в изпълнение на Решение № 481 от
28.12.2017 г. на Общинския съвет – гр. Белово, и по
предложение на кмета на община Белово и чл. 5,
чл. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от ПОДОСОБНКВОА
Общинският съвет – гр. Белово, реши:
1. Приема приложените към предложението
на кмета на община Белово експертно становище
за пазарната стойност на 80 % от дружествените
дялове на „В и К Белово“ – ЕООД, ЕИК 112107477,
което включва приватизационна пазарна оценка
на 80 % от дружествените дялове на дружеството,
анализ на правното състояние и неговата актуализация и информационен меморандум.
2. Дава съгласие да се прехвърлят чрез продажба чрез публично оповестен конкурс на един
етап 80 % от дружествените дялове на „В и К
Белово“ – ЕООД, ЕИК 112107477, при следните
условия:
2.1. обект на публично оповестения конкурс
са 80 % от дружествените дялове на „В и К Белово“ – ЕООД, ЕИК 112107477;
2.2. минимална конкурсна цена: 1 000 000 лв.,
като продажната цена на един дружествен дял,
предмет на приватизацията, е в размер 12 500 лв.;
2.3. размер на депозита: 100 000 лв., която
сума следва да постъпи по следната сметка:
BG45DEMI92403300182442, „Търговска банка
Д“ – АД, в срок до 17 ч. на 20-ия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; ако последният ден е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен ден;
2.4. конкурсна документация се закупува от
общинската администрация – Белово, ет. 2, като
нейната цена е 1000 лв.;
2.5. срокът за закупуване на конкурсната документация е до 17 ч. на 15-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
ако последният ден е неприсъствен, срокът изтича
в първия следващ присъствен ден;
2.6. срокът, в който лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане
за разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса, е до 17 ч. на 19-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
ако последният ден е неприсъствен, срокът изтича
в първия следващ присъствен ден;
2.7. срокът за подаване на заявления за участие
в публично оповестения конкурс е до 17 ч. на 20ия ден включително от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията
се подават в деловодството на общинската администрация – Белово, на адрес: Белово 4470, ул.
Орфей № 4А; ако последният ден е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен ден;
2.8. срокът за оглед на активите на „В и К
Белово“ – ЕООД, е до 17 ч. на 20-ия ден включително от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
2.9. публично оповестеният конкурс ще се
проведе в Община Белово с начален час 14 ч.
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на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; ако последният
ден е неприсъствен, конкурсът ще се проведе в
първия следващ присъствен ден в посочения час;
2.10. за настоящия публично оповестен конкурс няма определени предварително квалификационни изисквания към участниците, освен
законоустановените такива в ЗПСК.
3. Възлага на определената в т. 5 комисия
да организира и проведе публично оповестения
конкурс на един етап и да внесе предложение до
общинския съвет за утвърждаване на предложеното от нея класиране.
4. Утвърждава конкурсна документация съгласно приложенията.
5. Определя конкурсна комисия за организирането и провеждането на конкурса в състав от
9 членове, от които минимум двама правоспособни юристи.
Председател:
В. Савов
8263

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 114
от 23 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127,
ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен план
на община Видин, с който предназначението на
имот с идентификатор 32754.59.96 по кадастралната
карта на неурбанизираната територия на с. Иново,
местност Инивото, община Видин, да се промени
от територия с предназначение „Обработваеми
земеделски земи“ в територия с предназначение
за „Складово-производствени дейности“.
Председател:
Г. Велков
8208
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ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 80
от 27 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Перущица, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
(план за регулация) за изменение на УПИ IV-1807
и задънена улица за достъп до УПИ II-1808 и
III-1808, кв. 3 по КРП на гр. Перущица от 1989 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр.
Перущица, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Ив. Муров
8312
47. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Петровица-запад“,
разположена на територията на община Мадан
и община Златоград, област Смолян, и описана
със следните координати в координатна система
1970 г:
№
1.

Х (m)

Y (m)

4468788.20

8630660.20

2.

4468794.31

8633519.29

3.

4466820.29

8634212.29

4.

4466814.20

8634059.70

ОБЩИНА МЕЗДРА

5.

4466227.00

8634040.00

РЕШЕНИЕ № 585
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мездра, реши:
1. Одобрява І вариант за проект на подробен
устройствен план (парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии) „Електропроводно
отклонение 20 kV за електрозахранване на ПИ с
идентификатор 06598.13.74, местност Стенка, по
кадастралната карта на землището на с. Брусен,
община Мездра.
2. Възлага на кмета на община Мездра изпълнението на процедурите по чл. 193 от ЗУТ за
учредяване право на прокарване на отклонението
от общата техническа инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Я. Нинова
8251

6.

4466401.20

8633904.10

7.

4466628.10

8633881.10

8.

4466931.20

8633584.20

9.

4466780.10

8633417.80

10.

4466288.30

8633785.70

11.

4466007.00

8634033.52

12.

4465870.20

8634035.20

13.

4465626.00

8634246.00

14.

4465610.00

8634200.00

15.

4465070.00

8634500.00

16.

4464702.00

8634578.00

17.

4464517.90

8634492.80

18.

4464391.50

8634537.13

19.

4464336.00

8634816.50

20.

4463470.00

8635165.00

21.

4463261.00

8635497.00
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№

Х (m)

Y (m)

22.

4462794.00

8634837.00

23.

4463085.00

8634810.00

24.

4463880.00

8634415.00

25.

4465400.00

8633330.00

26.

4465605.00

8633350.00

27.

4466110.00

8632810.00

28.
4466244.90
8632533.70
8175
25. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-56 от
31.08.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-37 от 17.08.2017 г. (ДВ, бр. 68 от 2017 г.)
за обект: Аварийни ремонтно-възстановителни
дейности на виадукт при км 33+600 на Автомагистрала „Хемус“, както следва: 1. одобряване на
технически проект за дясно платно в рамките на
териториалния обхват на транспортната територия, публична държавна собственост, на основание
Заповед № РД-02-15-64 от 7.07.2017 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството;
2. въвеждане на етапно изграждане: първи етап:
строително-монтажни работи за дясно платно на
виадукт при км 33+600; втори етап: строителномонтажни работи за ляво платно на виадукт при
км 33+600, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8315
29. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180022091-0000588/28.08.2018 г. възлага на Славинка
Филипова Матеева, адрес за кореспонденция:
област Видин, община Брегово, с. Косово, ул. Ал.
Стамболийски № 21, следния недвижим имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10971.506.686.1.29, в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 10971.506.686
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, община Видин, област Видин,
одобрени със Заповед № РД-18-5 от 28.01.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, изменени
със Заповед № КД-14-05-246 от 10.12.2009 г. на
началника на СГКК – Видин, с предназначение
на обекта: друг вид самостоятелен обект в сграда,
намираща се във Видин, ул. Тодор Велков № 9,
ет. 5, обект 29, тавански апартамент на четвъртия
жилищен етаж, изпълнен в груб строеж, състоящ
се от хол с трапезария и кухненски бокс, спалня,
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баня и тоалетна, балкон, с обща застроена площ,
вкл. с общите части, 121,66 кв. м, при съседи:
на същия етаж: 10971.506.686.1.28, под обекта:
10971,506.686.1.24, 10971.506,686.1.19, 10971.506.
686.1.33, над обекта: 10971.506.686.1.30, заедно с
избено помещение (мазе) с площ около 3 кв. м,
в сутерена на сградата, заедно със съответните
идеални части от правото на строеж върху мястото.
8244
43. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 258, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180010-095-0000006/20.06.2018 г. възлага на
Елка Кирилова Златкова-Симеонова с адрес за
кореспонденция: Кюстендил, ул. Неофит Рилски № 4, ет. 4, ап. 8, следния недвижим имот:
1/2 идеална част от жилищна сграда, К ИД
41112.503.834.1.16 – двустаен апартамент № 7,
ет. 3, с югоизточно изложение от четириетажна
масивна жилищна сграда, построена в парцел
1, имот пл. сн. № 2618 в кв. 174 по плана на гр.
Кюстендил, състоящ се от дневна-трапезария
с кухненски бокс, спалня, баня, антре и две
тераси, със застроена площ 87 кв. м, намиращ
се в Кюстендил, ул. Неофит Рилски № 4, при
граници и съседи: юг – ул. Неофит Рилски,
запад – апартамент на Тихомир Атанасов Кирилов, север – стълбище, изток – дворно място,
отгоре – апартамент на Тихомир Атанасов Кирилов, отдолу – апартамент на Орлин Радославов
Свраков; заедно с 1/2 ид. ч. от мазе № 7 с площ
7,8 кв. м, при съседи: от юг – стълбище, от запад
и север – коридор, от изток – дворно място, а
отгоре – апартамент на „БИЛД – МА“ – ООД,
както и 6,4 % от общите части на сградата и
от терена на парцела, състоящ се от 379 кв. м
празно и застроено у регулирано място, при
съседи на парцела: общински имот, ул. Неофит
Рилски, ул. П. Евтимий, жилищен блок, площ
95 кв. м, намиращ се в гр. Кюстендил, община
Кюстендил, област Кюстендил, ул. Неофит Рилски
№ 4, ет. 3, ап. 7, придобит с договор за покупко-продажба НА № 87, том I, рег. № 1019, дело
№ 299 от 9.03.1999 г. Имотът е закупен за сумата
20 000 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
8307
98. – Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН – София, обявява конкурси
за заемане на академична длъжност доцент: в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, научна специалност
„Динамика, балистика и управление на полета на
летателни апарати (Вторични бордни електрозахранващи системи за аерокосмически летателни
апарати)“ за нуждите на секция „Аерокосмически
системи за управление“ – един; в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.1.
Физически науки, научна специалност „Физика на
океана, атмосферата и околоземното пространство
(вариации на слънчевия вятър и влиянието им
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върху геомагнитната активност)“ за нуждите на
секция „Космически климат“ – един; в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.1.
Физически науки, научна специалност „Физика на
океана, атмосферата и околоземното пространство
(слънчеви еруптивни явления и въздействието им
върху земната система)“ за нуждите на секция
„Космически климат“ – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
8243
67. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кърджали, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Черноочене, с.
Пряпорец, с. Среднево, с. Каблешково и с. Нови
пазар, община Черноочене, гр. Момчилград,
община Момчилград, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Кърджали.
8305
68. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землището на гр. Перущица, община
Перущица, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив.
8306
9. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за улична регулация от о.т. 561а до о.т.
561д и между о.т. 614 и о.т. 614а, план за улична
регулация (ПУР) за образуване на нова улица от
о.т. 561а през о.т. 561д, о.т. 615т (нова), о.т. 615с
(нова), о.т. 615р (нова), о.т. 615п (нова), о.т. 615о
(нова), през о.т. 615н (нова), о.т. 615м (нова), през
о.т. 615л (нова), о.т. 615к (нова), о.т. 615з (нова),
през о.т. 615ж (нова), о.т. 615е (нова), през о.т.
615д (нова), о.т. 615г (нова), о.т. 615в (нова), през
615б (нова), о.т. 614в (нова) до о.т. 615а (нова) и
задънена улица от о.т. 615з (нова) до о.т. 615и
(нова); изменение на план за регулация на УПИ
І – „За стопански двор“, УПИ ІІ-1955 и УПИ
V-2428 – „За стопански и складови нужди“ от кв.
90 за създаване на УПИ І – „За стопански двор“
(нов), и УПИ V-2428 – „За стопански и складови
нужди“, от кв. 90 (нов) и УПИ І – „За стопански
двор“ (нов), и УПИ ІІ-1955 (нов) от кв. 90г (нов);
план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с
идентификатор 04234.6983.3663 по КККР на с. Бистрица за образуване на нов УПИ Х-3663 – „За жс“,
кв. 90 (нов), м. С. Бистрица, район „Панчарево“,
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заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура. Проектът
е изложен в район „Панчарево“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“.
8242
18. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м.
Ж.к. Овча купел 1: заличаване на кв. 113а, УПИ
І – „За културен център“, и улица от о.т. 74 до о.т.
165; изменение на кв. 114 – УПИ VІ – „За ОЖС и
озеленяване“, УПИ VІІ – „За ОЖС“, и създаване
на нови УПИ VІ – „За ОЖС и озеленяване“, УПИ
VІІ – „За ОЖС и трафопост“, УПИ ХІV-9424,
9426 – „За ЖС“, УПИ ХV – „За озеленяване“, УПИ
ХVІ-9423 – „За ЖС“, УПИ ХVІІ-17 – „За ЖС“, и
УПИ ХVІІІ-14 – „За ЖС“; изменение на улици от
о.т. 111а – о.т. 72а – о.т. 165 – о.т. 166 – о.т. 167 и
от о.т. 72 до о.т. 72а и създаване на нови улици от
о.т. 111в – о.т. 111г – о.т. 111д – о.т. 166а – о.т. 166б
и задънена улица от о.т. 72б до о.т. 72в. Проектът
е изложен в район „Овча купел“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Овча купел“.
8206
47. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
план за регулация и застрояване с придружаващите го схеми по чл. 108 от ЗУТ – част „ВиК“ и част
„Електротехническа“, и материали на местност С.
Лозен, нови квартали 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161 и 162. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
срок един месец от датата на обнародването на
настоящото съобщение в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта чрез район „Панчарево“.
8252
265. – Община Банско на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава за издадени заповеди
на кмета на община Банско за отчуждаване на
недвижими имоти, попадащи в одобрен проект
за ПУП – ПУР за изменение на ПУП за ул.
Найден Геров в обхват от о.т. 643 (кръстовище
с ул. Солун) до о.т. 947 /(път II-19) с Решение
№ 571 по протокол № 30 от 28.11.2017 г. на
ОбС – гр. Банско, влязъл в сила на 13.02.2018 г.,
с оглед задоволяване на общински нужди, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин, а
именно реализиране на ул. Найден Геров, на
следните заинтересовани лица: 1. Емил Димитров
Балев; 2. Дафинка Димитрова Балева; 3. Милка
Тодорова Михайлова, че е издадена Заповед № 0318-176 от 21.08.2018 г., с която е отчужден ПИ с
идентификатор 02676.501.5219 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Банско,
одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г.,
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последно изменение със Заповед № КД-14-37 от
13.09.2016 г. на изп. директор на АГКК, адрес на
имота: Банско, местност Кринец, площ: 160 кв. м;
ТПТ: урбанизирана; НТП: за второстепенна улица;
стар идентификатор: 02676.35.4, 02676.35.3; номер
по предходен план: 035003; че е издадена Заповед
№ 03-18-177 от 21.08.2018 г., с която е отчужден ПИ
с идентификатор 02676.501.5220 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Банско,
одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г.,
последно изменение със Заповед № КД-14-37 от
13.09.2016 г. на изп. директор на АГКК, адрес на
имота: Банско, п.к. 2770, ул. Найден Геров, с площ:
653 кв. м, ТПТ: урбанизирана, НТП: за второстепенна улица; стар идентификатор: 02676.501.4260;
номер по предходен план: 035012; че е издадена
Заповед № 03-18-175 от 21.08.2018 г., с която е
отчужден ПИ с идентификатор 02676.501.5221 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81
от 10.12.2009 г., последно изменение със Заповед
№ КД-14-37 от 13.09.2016 г. на изп. директор на
АГКК, адрес на имота: Банско, п.к. 2770, ул.
Найден Геров, с площ: 210 кв. м, ТПТ: урбанизирана, НТП: за друг вид озеленени площи;
стар идентификатор: 02676.501.4260; номер по
предходен план: 035012; че е издадена Заповед
№ 03-18-174 от 21.08.2018 г., с която е отчужден ПИ
с идентификатор 02676.501.5222 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Банско,
одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г.,
последно изменение със Заповед № РД-14-37 от
13.09.2016 г. на изп. директор на АГКК, адрес
на имота: Банско, п.к. 2770, ул. Найден Геров,
с площ: 135 кв. м, ТПТ: урбанизирана, НТП: за
друг вид озеленени площи, стар идентификатор:
02676.501.4260; номер по предходен план: 035012.
Заповедите подлежат на обжалване в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Община Банско пред Административния съд – Благоевград.
8235
23. – Община Видин на основание чл. 128, ал. 1
и чл. 131 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за „Довеждащ водопровод от
ПС „Сланотрън“ до урбанизираната територия
на гр. Видин“. Документацията може да бъде
разгледана в стая 9, ет. 4 в сградата на Община
Видин всеки работен ден от 8,30 до 12 ч. и от
12,30 до 17 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8207
310. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Изграждане на нова ВЛ
110 kV п/ст ,,Варна-север“ до п/ст ,,Каварна“, със
следните засегнати имоти на територията на община Каварна: имоти с идентификатори 05009.11.3,
05009.11.40, 05009.11.41, 05009.11.47, 05009.11.104,
05009.11.124, 05009.11.201 в землище с. Божурец, община Каварна; имоти с идентификатори 66113.11.3,
66113.11.4, 66113.11.6, 66113.11.39, 66113.11.60,
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66113.11.79, 66113.11.80, 66113.11.81, 66113.11.139,
66113.11.146, 66113.11.147, 66113.12.23, 66113.12.34,
66113.12.35, 66113.12.36, 66113.12.58, 66113.12.59,
66113.12.138, 66113.12.144, 66113.12.145, 66113.12.167,
66113.12.168, 66113.12.169, 66113.12.170, 66113.12.171,
66113.14.165, 66113.18.5, 66113.18.7, 66113.18.13,
66113.19.24, 66113.19.25, 66113.19.27, 66113.19.29,
66113.19.30, 66113.19.31, 66113.19.32, 66113.19.33,
66113.19.34, 66113.19.41, 66113.19.42, 66113.19.49,
66113.19.52, 66113.19.53, 66113.19.63, 66113.19.64,
66113.19.67, 66113.19.68, 66113.19.70, 66113.19.117,
66113.19.123, 66113.19.124, 66113.19.129 в землище
с. Селце, община Каварна; имоти с идентификатори 35064.12.98, 35064.16.2, 35064.16.4, 35064.16.9,
35064.16.10, 35064.16.20, 35064.16.21, 35064.16.22,
35064.16.25, 35064.16.26, 35064.16.27, 35064.16.28,
35064.16.29, 35064.16.40, 35064.16.41, 35064.16.103,
35064.16.107, 35064.17.14, 35064.17.31, 35064.17.39,
35064.17.40, 35064.17.42, 35064.17.52, 35064.17.53,
35064.17.63, 35064.17.134, 35064.17.139, 35064.20.12,
35064.20.13, 35064.20.19, 35064.20.20, 35064.20.26,
35064.20.46, 35064.20.79, 35064.20.80, 35064.20.131,
35064.20.132, 35064.20.133, 35064.20.137, 35064.20.138,
35064.20.139, 35064.112.19, 35064.112.25, 35064.112.42,
35064.112.43, 35064.112.53, 35064.112.74, 35064.112.75,
35064.112.76, 35064.112.131, 35064.112.132 в землище
гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и инвестиции“ при Община Каварна и на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Каварна.
8253
95. – Община гр. Каолиново, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) и специализирана план-схема за обект: Трасе на оптична
кабелна мрежа с две независими трасета. Общата
дължина на новата оптична кабелна линия на
трасе 1 е 1576 л. м. То е проектирано да започне
от съществуващ оптичен кабел, който минава в
източния тротоар на улица Септември при о.т.
42. Оттам трасето тръгва на запад по южния
тротоар на улица с о.т. 42-43-44-45-46-47-48-4950-114-18. При о.т. 18 трасето пресича улицата и
продължава по северния тротоар на улица с о.т.
18-17-6-123-5-4-3-2-1. Оттам трасето продължава,
като минава по път от КВС на с. Браничево – ПИ
00148, докато достигне до ПИ 000258, където
се намира базовата станция. Общата дължина
на новата оптична кабелна линия на трасе 2 е
1917 л. м. То е проектирано да започне от съществуващ оптичен кабел, който минава в източния
тротоар на улица Септември между о.т. 89 и 83.
Оттам трасето пресича улицата и тръгва на юг
по западния тротоар на същата улица. При о.т.
84 трасето тръгва на запад по южния тротоар
на улица с о.т. 84-81-80-79-124-78-77-75-111-5456-14-13. При о.т. 13 трасето пресича улицата
и продължава по западния тротоар на улица с
о.т. 13-120-9-10-4. При о.т. 4 трасето тръгва на
запад по южния тротоар на улица с о.т. 4-3-21. Оттам трасето продължава, като минава по
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път от КВС на с. Браничево – ПИ 00148, докато
достигне до ПИ 000258, където се намира базовата станция. Проектът може да бъде разгледан
в стая № 20, ет. 3, в сградата на общинската
администрация – гр. Каолиново. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят възражения, предложения и искания
по проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до общинската администрация – гр. Каолиново.
8316
4. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) (план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи
пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка
на засегнатите имоти до/от реконструиращото
се трасе на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“
от км 14+860 до км 25+150“, в участъка от км
14+860 до км 20+000 (ляво) и от км 14+860 до км
17+000 (дясно) на територията на община „Родопи“, област Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в
сградата на областната администрация, Пловдив,
стая 220, и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8205
132. – Община Самоков на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица, че са изработени помощни планове (ПП)
и планове на новообразуваните имоти (ПНИ) на
земите по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за местности Татарски брод, Шумната могила, Солище и
Дългата поляна в землището на с. Широки дол,
община Самоков, Софийска област. Плановете
се намират в сградата на Община Самоков, стаи
419 и 423, и могат да се разглеждат всеки работен
ден от 9 до 12 ч. и от 13,30 до 17 ч. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Самоков.
8233
9. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура – сградни отклонения за „Кабел 20 kV“ и „Водопровод“ за захранване
на обект „Къща за гости“ в поземлен имот (ПИ)
014007 (ПИ с идентификатор по КККР от 2018 г.:
68223.14.7) в местността Попови ливади в землището на с. Спатово, община Сандански, област
Благоевград. Трасето на кабел 20 kV е с проектна
дължина 799,13 м. Същото започва от съществуващо дере в регулация; ПИ 66785.74.10 – полски
път, м. Черниците, землище на с. Склаве, община
Сандански, общинска публична собственост;
ПИ 66785.75.10 – селско, полски път, с. Склаве,
община Сандански, общинска публична соб-

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

ственост; ПИ 66785.75.1 – урбанизирана, за друг
вид озеленени площи, м. Геризите, землище на
с. Склаве, община Сандански; ПИ 66785.54.160 – за
с е лс ко с т оп а нс к и , г ор с к и , в едомс т в ен п ът,
с. Склаве, община Сандански, общинска публична собственост; ПИ 66758.54.110 – повърхностни
води, отводнителен канал, с. Склаве, община Сандански, държавна частна собственост;
ПИ 68223.12.28 – транспорт, за местен път, с. Спатово, община Сандански, общинска публична
собственост; ПИ 68223.12.29 – селско, за селскостопански, горски, ведомствен път, с. Спатово,
община Сандански, общинска публична собственост; ПИ 68223.14.7 – регулация, УПИ, м. Попови
ливади, землище на с. Спатово, община Сандански, частна собственост; ПИ 66785.74.261 – води
и водни обекти, водно течение – река, с. Склаве,
община Сандански, сервитут, държавна публична
собственост; ПИ 66785.75.2 – горско стопанство,
обществен, селищен парк, м. Геризите, землище
на с. Склаве, община Сандански, сервитут, държавна частна собственост; ПИ 66785.56.8 – селско,
нива, м. Лъките, землище на с. Склаве, община
Сандански, сервитут, държавна частна собственост. Трасето на водопровода е с проектна дължина 480,79 м. Същото започва от съществуващ
водопровод в регулация на с. Спатово, община
Сандански; ПИ 68223.71.13 – селско, за селскостопански, горски, ведомствен път, с. Спатово,
община Сандански, общинска публична собственост; ПИ 68223.12.29 – селско, за селскостопански, горски, ведомствен път, с. Спатово, община
Сандански, общинска публична собственост;
ПИ 68223.14.7 – регулация, УПИ, м. Попови ливади, землище на с. Спатово, община Сандански,
частна собственост. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
8234
63. – Община гр. Тервел, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за изграждане на подземен водопровод с обща
дължина 1914,40 л. м от границата на с. Пет могили, община Никола Козлево, през ПИ 000129,
024001 до 025039 в землище с. Зърнево, община
Тервел. Проектното трасе (вариант първи по
Решение № КЗЗ-04 от 15.02.2018 г.) е с обща
дължина 1914,40 л. м, от които: 5,75 л. м засягат
ПИ № 000129 – общинска собственост, с НТП
„полски път“ и 7634,60 л. м засягат ПИ №024001,
ДПФ с НТП „нива“. Проектът е изложен за разглеждане в общинската администрация Тервел,
ул. Св. св. Кирил и Методий № 8, стая 110. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8254
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СЪДИЛИЩА
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Община Невестино. Иска се отмяната му като
незаконосъобразен поради допуснато съществено
нарушение на административнопроизводствените
правила при приемането – нарушение на чл. 26,
ал. 2 от ЗН А, представл яващо отменително
основание по чл. 146, т. 3 от АПК. По протеста
е образувано адм. д. № 277/2018 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно заседание на
24.10.2018 г. от 10 ч.
8229
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Кюстендил,
срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Невестино в частта относно израза:
„… с изключение на обектите, подлежащи на
концесиониране“, приета с Решение № 153 от
19.12.2016 г. по протокол № 11 от 19.12.2016 г. на
Общинския съвет – с. Невестино. По протеста е
образувано адм. дело № 334/2018 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 24.10.2018 г. от 10,30 ч.
8230
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за обществения ред на територията
на община Кюстендил в частта на чл. 75, ал. 2
относно израза „… или са били в състояние да
предотвратят нарушението, но не са го сторили“.
Иска се отмяната му като незаконосъобразен
поради противоречието с нормативен акт от повисока степен. По протеста е образувано адм.
д. № 328/2018 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание на 24.10.2018 г. от 10 ч.
8231
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Кюстендил,
срещу разпоредбите на чл. 9, ал. 2 в частта „от
24,00 до 06,00 часа“, чл. 73 и чл. 75, ал. 2 в частта
относно израза „… или са били в състояние да
предотвратят нарушението, но не са го сторили“
от Наредба № 1 за опазване на обществения ред
в община Бобошево, приета с Решение № 227 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бобошево.
По протеста е образувано адм. дело № 388/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 24.10.2018 г. от 10,30 ч.
8232
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Перник,
срещу Наредбата за управление на общинските
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пътища, приета с Решение № 271 от 16.12.2008 г. по
протокол № 16 от редовно заседание на Общинския
съвет – гр. Перник, проведено на 16.12.2008 г.,
изменено с Решение № 304 от 10.11.2017 г., постановено по адм. дело № 228/2017 г. по описа на
Административния съд – Перник. Образувано е
адм. дело № 441/2018 г. по описа на Административния съд – Перник.
8209
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Трън, приета с Решение
№ 82 от 27.08.2018 г. по протокол № 9 от редовно
заседание на Общинския съвет – гр. Трън, проведено на 27.08.2018 г. Образувано е адм. дело
№ 437/2018 г. по описа на Административния
съд – Перник.
8210
Бургаският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 557/2018 г. по описа на съда по предявено
на 16.04.2018 г. мотивирано искане на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
с правно основание по чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ЗОПДНПИ с цена
на иска – 360 349,88 лв., за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Димитър Атанасов Бошев
и Ивелина Янчева Бошева:
– Недвижим имот – апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
07079.501.51.1.129 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със
Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изп. директор
на АГКК, със застроена площ 60,89 кв. м ведно
с прилежащо избено помещение № 26 с площ
2,45 кв. м и 0,598 % ид. ч. от общите части на
сградата, ниво 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 07079.501.51, намиращ се в Бургас,
ж.к. Изгрев, бл. 51, вход 6, етаж 5, апартамент
№ 14, сграда 1, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 07079.501.51.1.150 и
07079.501.51.1.128, под обекта: 07079.501.51.1.126,
над обекта: 07079.501.51.1.132 съгласно схема
№ 26373/14.07.2011 г. на АГКК – Бургас, който
апартамент се състои от спалня, дневна, кухня,
баня-тоалетна, със застроена площ 60,89 кв. м
и граници: изток и запад – външни зидове, север – апартамент № 17, юг – апартамент № 19,
отдолу – апартамент № 11, отгоре – апартамент
№ 18, заедно с прилежащото избено помещение
№ 26 с площ 2,45 кв. м, както и 0,598 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху терена, без право на надстрояване, придобит с нотариален акт № 150, том 20,
дело № 3967 от 20.07.2011 г. по описа на Службата по вписванията – Бургас, акт № 52, том II,
рег. № 5129, дело № 196 от 20.07.2011 г. по описа
на нотариус № 491. Пазарна стойност към настоящия момент – 78 600 лв.
– Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с peг.
№ А 4576 КС, дата на първоначална регистрация
6.04.1995 г. и дата на промяна 18.09.2014 г.; рама
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WVWZZZ1HZSB102563, двигател АЕК020472, цвят
черен металик. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1100 лв.
– Товарен автомобил „Тойота Авенсис“ с peг.
№ А 1868 МР, дата на първоначална регистрация
24.05.2006 г. и дата на промяна 17.10.2014 г.; рама
SB1EA56L10E029483, двигател – без номер, цвят
сив металик. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5100 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Димитър Атанасов Бошев:
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
равностойността на 25 дружествени дяла, собственост на Димитър Атанасов Бошев, в капитала на
„Бошев“ – ООД, ЕИК 200472362, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Възраждане
№ 11, вх. 3, ет. 3, представлявано от управителя
Димитър Атанасов Бошев.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
вноска от трето лице по разплащателна сметка
в левове № 16474081 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Димитър Атанасов Бошев.
– Сумата в размер 18 319,57 лв., внесена на
каса и непреобразувана по други сметки, по
разплащателна сметка в левове № 16474081 в
„Банка ДСК“ – ЕАД,, с титуляр Димитър Атанасов Бошев.
– Сумата в размер 40 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове № 18420829 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Димитър Атанасов Бошев.
– Сумата в размер 19,97 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в евро № 18616890 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Димитър Атанасов Бошев.
– Сумата в размер 31 907,26 лв., внесена на каса
през 2010 г. и 2011 г. по спестовен влог с IBAN BG
54 KORP 92204432894701 в евро в „Корпоративна
търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), с
титуляр Димитър Атанасов Бошев.
– Сумата в размер 39 703,35 лв., представляваща 40,6 % от продажната цена на недвижимия
имот, постъпила от банкова сметка в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ивелина Бошева по спестовен влог с IBAN BG 54 KORP 92204432894701 в
евро в „Корпоративна търговска банка“ – АД (в
несъстоятелност), с титуляр Димитър Атанасов
Бошев.
– Сумата в размер 2083,82 лв., представляваща
начислена лихва по спестовен влог с IBAN BG
54 KORP 92204432894701 в евро в „Корпоративна
търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), с
титуляр Димитър Атанасов Бошев.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Ивелина Янчева Бошева:
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
равностойността на 25 дружествени дяла, собственост на Ивелина Янчева Бошева, в капитала на
„Бошев“ – ООД, ЕИК 200472362, със седалище
и адрес на управление: Бургас, ж.к. Възраждане
№ 11, вх. 3, ет. 3, представлявано от управителя
Димитър Атанасов Бошев.
– Сумата в размер 4055,64 лв., внесена на каса
и непреобразувана по други сметки, по сметка
в левове с IBAN BG21UNCR70001521511428 в
„Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ивелина
Янчева Бошева.
– Сумата в размер 5653,18 лв., внесена на
каса и непреобразувана по други сметки, по
сметка в евро с IBAN BG66UNCR70001522088253
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в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ивелина
Янчева Бошева.
– Сумата в размер 4620 лв., представляваща
погасителни вноски за 2011 г., по картова сметка
в левове по издадена кредитна карта Виза с IBAN
BG97RZBB91551000913681 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Ивелина Янчева Бошева.
– Сумата в размер 3227,12 лв., внесена на каса
по разплащателна „Мега сметка“ в евро с IBAN
BG45BPBI793 74444142403 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ивелина Янчева Бошева.
– Сумата в размер 12 311,95 лв., преведена
от трето лице по разплащателна „Мега сметка“ в евро с IBAN BG45BPB179374444142403 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ивелина
Янчева Бошева.
– Сумата в размер 142,27 лв., представляваща начислена лихва по разплащателна „Мега
сметка“ в евро с IBAN BG45BPBI79374444142403
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ивелина
Янчева Бошева.
– Сумата в размер 7400 лв., внесена на каса,
разплащателна сметка на граждани и домакинства в левове с IBAN BG58BPBI793 71044142401 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ивелина
Янчева Бошева.
– Сумата в размер 646,70 лв., внесена на каса
и непреобразувана по други сметки, по разплащателна сметка на граждани и домакинства
в левове с IBAN BG 31 BPBI 79371044142402 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ивелина
Янчева Бошева.
– Сумата в размер 1720 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка на
граждани и домакинства в левове с IBAN BG 31
BPBI 79371044142402 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ивелина Янчева Бошева.
– Сумата в размер 27 410,35 лв., представляваща равностойността от погасения в периода
2013 г. – 2015 г. кредит по разплащателна сметка
на граждани и домакинства в евро с IBAN BG 40
BPBI 79371444142401 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ивелина Янчева Бошева.
– Сумата в размер 52 453,97 лв., постъпила
по сметката и непреобразувана по други сметки
по спестовен влог на граждани и домакинства
в евро с IBAN BG 02 BPBI 79374444142401 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ивелина
Янчева Бошева.
– Сумата в размер 447,33 лв., представляваща
начислена лихва по спестовен влог на граждани и домакинства в евро с IBAN BG 02 BPBI
79374444142401 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Ивелина Янчева Бошева.
– Сумата в размер 36 045,59 лв., постъпила
по сметката и непреобразувана по други сметки
по спестовен влог на граждани и домакинства в
евро с IBAN BG 72 BPBI79374444142402 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ивелина Янчева
Бошева.
– Сумата в размер 262,97 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог на
граждани и домакинства в евро с IBAN BG 72
BPBI79374444142402 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ивелина Янчева Бошева.
– Сумата в размер 13 578,84 лв., представляващи погасителни вноски за периода от
2008 г. – 2011 г. вкл. и 2013 г. – 2015 г. по кредитни
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карти BGAmex – 2008 г. и „Аmех Green“ в левове – 2009 г. – 2015 г. в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ивелина Янчева Бошева.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63. ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Димитър
Атанасов Бошев:
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
извършени допълнителни вноски през 2012 г. в
„Бошев“ – ООД, ЕИК 200472362.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
извършени допълнителни вноски през 2013 г. в
„Бошев“ – ООД, ЕИК 200472362.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63. ал. 2,
т. 4 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ивелина
Янчева Бошева:
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
извършени допълнителни вноски през 2012 г. в
„Бошев“ – ООД, ЕИК 200472362.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
извършени допълнителни вноски през 2013 г. в
„Бошев“ – ООД, ЕИК 200472362.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 19.12.2018 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд по настоящото дело не по-късно
от два месеца от датата на обнародването на
обявлението.
8313
Софийският градски съд на основание чл. 679
от ТЗ призовава кредиторите на „Рулон – Искър“ – АД, с ЕИК 831900589, в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 1715/2018 г.
на СГС, ТО, VІ-18 състав, да се явят в заседание
на 19.10.2018 г. от 9,30 ч. по т.д. № 1715/2018 г.
на СГС, ТО, VІ-18 състав, образувано по искане
на „ФМЦ“ – АД, с ЕИК 121696327, за отмяна
решение на събрание на кредиторите на „Рулон – Искър“ – АД, ЕИК 831900589, проведено
на 25.07.2018 г. по т.д. № 1457/2002 г. на СГС,
ТО, VІ-3 състав. С обнародването в „Държавен
вестник“ на съобщението всички кредитори на
„Рулон – Искър“ – АД, с ЕИК 831900589, се считат
за редовно призовани. Заседанието ще се проведе в Софийски градски съд, бул. Витоша № 2,
в съдебната зала, в която заседава VІ-18 състав.
8225

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на „Българско научно дружество по професионални болести“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание
на дружеството на 9.11.2018 г. в 13 ч. в заседателната
зала на Клиниката по професионални заболявания – София, ул. Урвич № 13, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
изтеклия мандат; 2. отчет на контролния съвет;
3. избор на нов управителен и контролен съвет.
8212
89. – Управителният съвет на сдружение „Българска федерация по ориентиране“ (БФО) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ по собст-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

вена инициатива свиква общо отчетно-изборно
събрание на 10.11.2018 г. в 9,30 ч. в Софи я,
бул. В. Левски № 75, заседателната зала на ет. 5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на БФО за периода 2013 – 2018 г.; 2. промени в
устава на БФО; 3. избор на управителен съвет
и председател на БФО; 4. избор на контролен
съвет на БФО. Поканват се всички членове на
сдружението или упълномощените от тях лица
да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 6 от устава на
сдружението събранието ще се проведе в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
8226
67. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство към Професионална
гимназия по архитектура, строителство и геодезия
„В. Левски“ – Благоевград“ на основание т. ІV.6
от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.10.2018 г. в 18 ч. на адрес Благоевград,
ул. Тодор Александров № 56, в сградата на ПГСАГ
„В. Левски“ – Благоевград, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове на училищното
настоятелство поради подадени молби за доброволно напускане; 2. прием на нови членове; 3. избор
на нов съвет на настоятелите поради изтичане
на мандата на досегашния управителен съвет; 4.
приемане на промени в устава на сдружението.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението до
30.10.2018 г., 16,30 ч., в стая № 203. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
8211
3. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно
настоятелство към ОУ „Цар Симеон I“ – Вар
на, на основание чл. 22 от устава и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.10.2018 г. в
18,30 ч. в сградата на ОУ „Цар Симеон I“ – Варна,
ул. Неофит Бозвели № 33, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на СНЦ; 2. освобождаване на
стари членове и прием на нови членове на общото
събрание; 3. освобождаване от длъжност и отговорност на стария управителен съвет и избор на нов
управителен съвет; 4. освобождаване от длъжност
и отговорност на стария контролен съвет и избор
на нов контролен съвет; 5. вземане на решение за
пререгистрация на сдружението в ТРРЮЛНЦ, публикуване на ГФО за 2017 г. в регистъра и вписване
на новия УС; 6. вземане на решение за промени в
устава на сдружението; 7. разни.
8217
25. – Управителният съвет на ЖБК „Черно
море – Одесос“ – Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
12.11.2018 г. в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс
„Локомотив“, зала „Димитър Нушев“, при следния дневен ред: 1. промени в състава на управителния съвет; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8236
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
СНЦ „Клуб по борба „Олимпиец – Атанас Комшев“ – Карнобат, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.11.2018 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението – Карнобат, зала
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„Олимпиец – Атанас Комшев“ – стадиона, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
управителния съвет; 2. отчет за дейността на
контролния съвет; 3. приемане на ГФО за 2017 г.;
4. изменение на устава на сдружението; 5. избор
на членове на управителния съвет на сдружението; 6. избор на председател на сдружението; 7.
избор на членове на контролния съвет на сдружението; 8. определяне на размера на членския
внос за 2018 г.; 9. текущи. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
8260
3. – Управителният съвет на СНЦОПД „Джаз
формации Пловдив“ – Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, т. 1 от устава свиква
общо събрание на 12.11.2018 г. в 18 ч. в Пловдив,
ул. Дондуков 2, студио 1 на радио „Пловдив“,
при следния дневен ред: 1. избор на нов председател на управителния съвет; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружението.
8308
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5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорен танцов ансамбъл
„Балкан“, с. Желен, Софийска област, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.10.2018 г. в 19 ч. в с. Желен, м. Бърчовица,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
приходите и разходите за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
и приемане на бюджета на сдружението за 2018 г.;
2. освобождаване на действащия управителен съвет
и избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 20 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита законно
независимо от броя на присъстващите членове.
8213
Поправка. Тракийският университет – Стара
Загора, прави следната поправка в обявление
№ 8063 (ДВ, бр. 72, стр. 129): Вместо „Икономика и
управление (по отрасли) в професионално направление 3.8. Икономика“ да се чете „Икономика и
управление (селско стопанство) в професионално
направление 3.8. Икономика“.
8216

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 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.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 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 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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