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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за организацията и реда за извършване на проверка
на декларациите и за установяване конфликт
на интереси.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за организацията и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване
конфликт на интереси
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат организацията и редът за извършване на проверка
на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ) и за установяване конфликт на
интереси.
(2) Наредбата се прилага за:
1. слу ж ителите в администраци ята на
органите на изпълнителната власт, в т.ч. на
териториалните звена, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон,
с изключение на служителите, които заемат
технически длъжности;
2. представителите на държавата или на
общините в органите на управление или
контрол на търговски дружества с държавно
или общинско участие в капитала или на
юридически лица с нестопанска цел, когато не
попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
3. управителите и членовете на органите
на управление или контрол на общински или
държавни предприятия и ръководителите на
техните териториални поделения, както и на
други юридически лица, които са бюджетни
организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните
финанси, които не попадат в обхвата на чл. 6,
ал. 1 от ЗПКОНПИ;
4. членовете на политическите кабинети
извън посочените в чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ,

съветниците и експертите към политическите
кабинети;
5. кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общините;
6. съдиите по вписванията и държавните
съдебни изпълнители;
7. нотариусите и частните съдебни изпълнители.
(3) Наредбата се прилага за администрацията на Народното събрание и нa президента,
доколкото в закон или указ не е предвидено
друго.
(4) Наредбата не се прилага за администрацията на съдебната власт, на Висшия
съдебен съвет, на Инспектората към Висшия
съдебен съвет и на Националния институт на
правосъдието.
Чл. 2. При изпълнение на правомощията
и функциите си по тази наредба органите и
длъжностните лица се ръководят от следните
принципи:
1. законност, прозрачност, независимост,
обективност и безпристрастност;
2. зачитане и гарантиране на правата и
свободите на гражданите;
3. пропорционалност на намесата в личния
и семейния живот;
4. защита на информацията;
5. защита на лицата, подали сигнал;
6. координация и взаимодействие между
държавните органи;
7. политически неутралитет.
Чл. 3. (1) Декларациите по чл. 35, ал. 1 от
ЗПКОНПИ се подават на хартиен и на електронен носител пред органа по избора или
назначаването, пред съответния общински
съвет или постоянната му комисия, пред Съвета на нотариусите или Съвета на Камарата
на частните съдебни изпълнители.
(2) Лицата по чл. 81б, ал. 1 от Закона за
държавния служител подават декларациите
по ал. 1 пред органа по назначаването на
приемащата администрация.
(3) Лицата по чл. 16а, ал. 4 от Закона за
държавния служител подават декларациите по
ал. 1 и пред двата органа по назначаването.
(4) Декларацията за имущество и интереси
се подава:
1. в срок един месец от заемането на длъжност по чл. 1, ал. 2, освен когато в специален
закон е предвиден друг срок;
2. ежегодно до 15 май – за предходната
календарна година.
(5) При промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите или при предсрочно
погасяване на задължения и кредити лицата
по чл. 1, ал. 2 подават съответно декларация
за промяна в декларираните обстоятелства в
декларацията за имущество и интереси в частта
за интересите или за произхода на средствата

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

в частта за имущество в срок един месец от
настъпването на промяната.
(6) В срок до един месец от подаването
на декларацията за имущество и интереси
съответното лице може да направи промяна
в декларацията си, когато това се налага за
отстраняване на непълноти или грешки.
(7) Дек лара ц и я за не с ъвме с т и мо с т и
дек лараци я за пром яна в дек ларираните
обстоятелства в декларацията за несъвместимост се подава в сроковете, предвидени в
съответните нормативни актове.
(8) В срок един месец от изтичането на
сроковете по ал. 4 за подаването на декларациите от лицата по чл. 1, ал. 2 инспекторатите или съответните комисии по глава
втора изготвят доклад до органа по ал. 1 за
неподадените в срок декларации.
Чл. 4. (1) Приемането на декларациите,
съхранението, обработването на данните от
тях, въвеждането на данни в регистъра по
ал. 2, поддържането му и публикуването на
информация и декларациите в него, проверката им, унищожаването на информационните носители, както и производството по
установяване на конфликт на интереси се
осъществяват при спазване изиск вани ята
на Закона за защита на личните данни и
на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните).
(2) За подадените декларации с изключение на декларациите на служителите от
службите за сигурност се води публичен регистър, като по отношение на декларациите
за имущество и интереси публична е само
частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1,
т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ. Регистърът съдържа
следната информация:
1. трите имена и длъжността на лицето,
подало декларацията;
2. входящ номер, дата и вид на декларацията;
3. декларацията за несъвместимост и декларацията за промяна на декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост;
4. декларацията за имущество и интереси
или за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта є по чл. 37, ал. 1,
т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ;
5. списък на лицата, които не са подали
декларации в срок.
(3) Декларациите за несъвместимост и за
промяна в декларираните обстоятелства в
декларациите за несъвместимост се публи-
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куват в срок един месец от изтичането на
сроковете за подаването им, предвидени в
съответните нормативни актове.
(4) Декларациите за имущество и интереси
и за промяна в декларацията за имущество и
интереси в частта по чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14
от ЗПКОНПИ се публикуват в двумесечен
срок от изтичането на сроковете по чл. 3,
ал. 4 и 6 и списъкът на лицата, които не са
подали декларации в срок.
(5) Достъп до декларациите по чл. 35, ал. 1
от ЗПКОНПИ, съответно до информацията
в тях, която не е публична, имат тези служители, на които органът по чл. 3, ал. 1 със
заповед, съответно с решение, е възложил
приемането, съхраняването на декларациите,
обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители,
въвеждането и обработването на данни в
регистъра, публикуването на информация
в него, извършването на проверките на декларациите и по установяване на конфликт
на интереси. Предаването на хартиените
и електронните носители на декларациите
между служителите след приемането им за
изпълнение на правомощията и функциите
по изречение първо става въз основа на протокол, подписан от предаващия и от приемащия. Протоколите се съхраняват в досието
на лицето, подало съответната декларация,
или от изрично определен от органа по чл. 3,
ал. 1 служител.
(6) Фактите и данните извън случаите по
ал. 2, съдържащи се в декларациите и станали известни във връзка с изпълнението на
правомощия или функции по тази наредба,
не може да се разпространяват, освен когато
в закон е предвидено друго.
(7) Службите за сигурност водят за служителите си регистри за подадените декларации,
които не са публични.
Чл. 5. Декларациите на лицата по чл. 1,
ал. 2, подадени на хартиен и електронен
носител, както и представените или събраните служебно във връзка с тях документи
се съхраняват до изтичането на пет години
от прекратяването на правоотношението
или от изгубването на съответното качество.
Данните в регистъра по чл. 4, ал. 2 се заличават в срок един месец от прекратяването
на правоотношението или от изгубването
на съответното качество от задълженото по
чл. 1, ал. 2 лице.
Чл. 6. (1) Всеки, който разполага с данни
за корупционно нарушение или за конфликт
на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за
лице по чл. 1, ал. 2, може да подаде сигнал
за нарушение до органа по избора или назначаването, съответно до постоянната комисия,
до Съвета на нотариусите или до Съвета на
Камарата на частните съдебни изпълнители.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

(2) Всеки сигнал следва да съдържа:
1. органа, до който се подава;
2. трите имена, единен граждански номер,
съответно личен номер на чужденец, адрес,
както и телефон, факс и електронен адрес
на подателя, ако има такива;
3. имената на лицето, срещу което се подава
сигналът, и заеманата от него длъжност, ако
подателят разполага с данни за нея;
4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на
нарушението, описание на деянието и други
обстоятелства, при които е било извършено;
5. позоваване на документи или други
източници, които съдържат информаци я,
подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч.
посочване на данни за лица, които биха
могли да потвърдят съобщените данни или
да предоставят допълнителна информация;
6. дата на подаване на сигнала;
7. подпис на подателя.
(3) Към сигнала може да се приложат
източниците на информация, подкрепящи
изложените в него твърдения.
(4) За сигнал се приема и публикация в
средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 2, т. 3 – 5.
(5) Всеки сигнал се регистрира незабавно
след постъпването му.
(6) Когато сигналът не съдържа някой
от посочените в ал. 2 реквизити, подателят
се уведомява да отстрани недостатъците в
3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок
сигналът ще бъде оставен без разглеждане.
(7) Срокът за произнасяне по сигнала
започва да тече от датата на отстраняване
на нередовността.
(8) Всяко лице по чл. 1, ал. 2 може да
подаде сигнал за нарушение на правата му
при прилагането на тази наредба до органа
по избора или назначаването, до съответния
общински съвет, до Съвета на нотариусите
или до Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители или до друг компетентен
орган. За сигналите се прилага глава осма
от Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 7. Анонимни сигнали не се разглеждат
и не се препращат по компетентност.
Чл. 8. (1) Сигнал, който не е от компетентността на органа по чл. 3, ал. 1, се препраща
незабавно на компетентния орган.
(2) Когато в сигнал се съдържат данни за
извършено престъпление, органът по чл. 3,
ал. 1 сезира незабавно компетентните органи
за предприемане на действия по наказателно
преследване.
Чл. 9. (1) При подаден сигнал:
1. не се разкрива самоличността на лицето,
подало сигнала;
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2. не се разгласяват фактите и данните,
които са станали известни на компетентните органи и длъжностни лица във връзка с
разглеждането на сигнала;
3. се опазват поверените на органите и
на длъжностните лица писмени документи
от нерегламентиран достъп на трети лица.
(2) С правилата по чл. 10 съответният
орган определя конкретни организационни
мерки за опазване на самоличността на подалия сигнала, включително мерки, предотвратяващи действия, чрез които може да му
се оказва психически или физически натиск.
Чл. 10. Органът по избора или назначаването, съответният общински съвет, Съветът
на нотариусите или Съветът на Камарата
на частните съдебни изпълнители, а за Министерството на вътрешните работи и за
Министерството на отбраната – съответният
министър, утвърждават вътрешни правила за
конкретната организация при изпълнението
на тази наредба, включително за работата
на комисиите, за воденето на регистъра на
декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването
на данните от тях.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА ПРОВЕРК А НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
Чл. 11. (1) Проверката на декларациите
се извършва от:
1. инспекторатите;
2. комисии от служители, изрично овластени от органа по избора или назначаването
да осъществяват и тези функции, когато в
съответната структура няма инспекторат;
3. ръководителя на съответния инспекторат – за лицата по т. 1.
(2) Органът по избора или назначаването
определя със заповед, съответно с решение,
състава на комисията от служители по ал. 1,
т. 2, който е постоянен. Комисията се състои най-малко от трима редовни членове и
един резервен, като при възможност в състава є се включва служител с юридическо
образование и служители с най-малко две
години професионален опит и образователно-квалификационна степен не по-ниска от
„бакалавър“.
(3) Членовете на комисиите могат да бъдат освободени по тяхно мотивирано искане,
както и при фактическа невъзможност да
изпълняват задълженията си повече от една
година, при дисциплинарно наказание или
при прекратяване на трудовото или служебното им правоотношение.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2 приемат решенията си с мнозинство повече от половината
от състава си.
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(5) Когато се извършва проверка на декларация на член на съответната комисия, той
не участва в нея. В този случай на негово
място участва резервен член.
(6) Когато численият състав на общинската администрация в кметство не позволява
назначаването на комиси я от сл у ж ители
по ал. 1, т. 2 или не може да се гарантира
спазването на някой от принципите по чл. 2,
въз основа на доклад на кмета на кметството
съставът на комисията се определя от съответния общински съвет по предложение на
кмета на общината измежду служители на
общинската администрация.
Чл. 12. (1) Проверката на декларациите на
кметовете на кметства и на лицата по чл. 1,
ал. 2, т. 2 и 3, когато са избрани с решение на
съответния общински съвет, се извършва от
постоянна комисия на общинския съвет.
(2) За осъществяване на проверките на
декларациите на нотариусите и частните съдебни изпълнители Съветът на нотариусите,
съответно Съветът на Камарата на частните
съдебни изпълнители, избира комисия.
Чл. 13. (1) При подаване на сигнал срещу
лице по чл. 1, ал. 2 за корупционно нарушение или конфликт на интереси по смисъла
на ЗПКОНПИ или когато се открият данни
за корупционно нарушение или конфликт
на интереси при образувано дисциплинарно
производство или в хода на друга проверка,
се извършва проверка на декларациите за
имущество и интереси на това лице относно достоверността на декларираните факти.
Проверката на декларациите се извършва в
срок до два месеца и протича независимо от
производството за установяване на конфликт
на интереси или от дисциплинарното производство срещу същото лице. За сигнал се
приема и предаване в електронна медия или
публикация, които отговарят на условията по
чл. 6, ал. 2, т. 3 – 5.
(2) За звената в държавната и общинската
администрация и за длъжностите на лицата по
чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3, за които с акт на органа
по избора или назначаването въз основа на
приета от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество методология на оценката
на корупционния риск е установен завишен
корупционен риск, в срок до 6 месеца от изтичането на сроковете по чл. 3, ал. 4 и 6 се
извършва проверка на декларациите за имущество и интереси относно достоверността на
декларираните факти.
(3) Проверката на декларациите се образува
със заповед, съответно с решение на органа
по избора или назначаването, Съвета на нотариусите или Съвета на Камарата на частните
съдебни изпълнители, а по чл. 12, ал. 1 – с
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решение на съответната постоянна комисия.
Заповедта, съответно решението, се връчват
на проверяваното лице.
(4) Проверката обхваща достоверността на
фактите от декларациите за имущество и интереси, които подлежат на вписване, обявяване
или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт
и други институции, до които инспекторатите,
съответно комисиите, имат осигурен достъп.
(5) Проверката не обхваща фактите от декларациите за имущество и интереси, за които
органите и проверяващите по тази наредба не
са оправомощени по специален закон да поискат и да получат съответната информация.
(6) За целите на проверката на декларациите
достъпът до електронните регистри, до бази
данни и до други информационни масиви на
първичните администратори на данни, в които
се съдържат първични данни за декларираните
факти, поддържани от други държавни органи,
се извършва по реда на чл. 7, ал. 8 от Наредбата
за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги (ДВ, бр. 5 от 2017 г.) чрез
централен компонент, управляван от председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“. Достъпът не включва регистрите,
базите данни и други информационни масиви
на службите за сигурност.
(7) Инспекторатите, съответно комисиите,
могат да изискват информацията, както и
допълнителна информация при условията на
ал. 4 и 5 от държавните органи, органите на
местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от
други институции, пред които декларираните
факти подлежат на вписване, обявяване или
удостоверяване. В искането се посочва актът,
с който е възложена проверката.
(8) Органите и институциите по ал. 7 са
длъжни в 30-дневен срок от получаването на
искането да предоставят необходимата информация.
(9) Проверката се извършва чрез съпоставяне
на декларираните факти и на информацията,
получена по реда на ал. 6 – 8.
(10) При установено несъответствие между
декларираните факти и информацията, получена по реда на ал. 6 – 8, инспекторатите,
съответно комисиите, уведомяват писмено
лицето, подало декларацията, като указват в
какво се състои констатираното несъответствие
и му дават 14-дневен срок за отстраняване на
непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Отстраняването се извършва по
реда за подаване на декларациите, като в случай
на несъгласие с дадените му указания лицето
може да направи възражение и да представи
доказателства в същия срок.
Чл. 14. (1) Проверката приключва с доклад
за съответствие до органа по избора или на-

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

значаването, до Съвета на нотариусите или
до Съвета на Камарата на частните съдебни
изпълнители, когато не е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа фактическа
част относно проверените декларирани факти
и информацията, събрана в хода на проверката
по чл. 13, заключение за съответствие, дата и
подписите на лицата, извършили проверката.
Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията,
получена по чл. 13, ал. 6 – 8.
(3) Одобрението или неодобрението на доклада за съответствие се извършва със заповед,
съответно с решение, на органа по избора или
назначаването, на Съвета на нотариусите или
на Съвета на Камарата на частните съдебни
изпълнители. Заповедта, съответно решението
за одобрение, заедно с доклада или със съответна извадка от него – в случаите по чл. 13,
ал. 2, се прилагат към декларацията. Органът
по избора или назначаването може да възложи
правомощието си по изречение второ на свой
заместник или на друг служител на ръководна
длъжност, различен от проверяващите.
(4) Органът по избора или назначаването, Съветът на нотариусите или Съветът на Камарата
на частните съдебни изпълнители не одобрява
доклада за съответствие и връща преписката
за отстраняване на недостатъците, когато в
хода на проверката не са изследвани всички
факти в съответствие с чл. 13, ал. 4 или когато
констатациите в доклада не съответстват на
събраната в хода на проверката информация.
(5) Когато проверката на декларациите се
извършва от постоянната комисия и не е установено несъответствие, комисията се произнася
с решение за съответствие, което съдържа и
реквизитите по ал. 2.
Чл. 15. (1) В случай че при проверката на
декларациите за имущество и интереси се установи несъответствие между декларираните
факти и получената информация и то не е
отстранено по реда на чл. 13, ал. 10, се изготвя
доклад за несъответствие до органа по избора
или назначаването, до Съвета на нотариусите
или до Съвета на Камарата на частните съдебни
изпълнители. Органът по избора или назначаването може да възложи правомощието си по
одобряване или неодобряване на доклада за
несъответствие на свой заместник или на друг
служител на ръководна длъжност, различен от
проверяващите.
(2) Докладът съдържа фактическа част
относно проверените декларирани факти и
информацията, събрана в хода на проверката
по чл. 13, заключение за несъответствието, дата
и подписите на лицата, извършили проверката. Към доклада се прилагат декларацията/
декларациите и носителите на информацията,
получена по чл. 13, ал. 6 – 8.
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(3) Докладът по ал. 1 се представя за одобряване на органа по избора или назначаването,
на Съвета на нотариусите или на Съвета на
Камарата на частните съдебни изпълнители.
(4) Одобрението или неодобрението на доклада за несъответствие се извършва със заповед,
съответно с решение, на органа по ал. 3. Актът,
с който докладът е одобрен, заедно с копие
от доклада се връчва на проверяваното лице.
(5) Заповедта, съответно решението, за одобрение на доклад, с който е установено несъответствие в размер, не по-малък от 5000 лв.,
което не е отстранено по реда на чл. 13, ал. 10,
подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Влезлият в сила
акт се изпраща от съответния орган по ал. 3
на Националната агенция по приходите за
предприемане на действия по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(6) Органът по избора или назначаването,
Съветът на нотариусите или Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители не
одобрява доклада за несъответствие, когато
счете, че между декларираните факти и получената информация няма несъответствие или
когато въз основа на получената информация
и доказателствата не е съгласен с размера на
несъответствието.
(7) При неодобрение на доклада за несъответствие поради несъгласие с размера на
несъответствието органът връща преписката
за отстраняване на недостатъците.
(8) Когато при проверката на декларациите
се установят данни за извършено административно нарушение, се предприемат съответните
действия за осъществяване на административнонаказателната отговорност.
(9) Когато при проверка на декларациите се
установят данни за извършено престъпление,
органът по избора или назначаването, постоянната комисия, Съветът на нотариусите или
Съветът на Камарата на частните съдебни
изпълнители сезира незабавно компетентните
органи за предприемане на действия по наказателно преследване.
(10) Когато проверката се извършва от постоянната комисия и са налице предпоставките по
ал. 1, тя се произнася с решение за несъответствие между декларираните факти и получената
информация. Решението съдържа и реквизитите
по ал. 2 и се връчва на проверяваното лице.
Когато установеното несъответствие е в размер,
не по-малък от 5000 лв., и не е отстранено по
реда на чл. 13, ал. 10, решението подлежи на
оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Влязлото в сила решение се
изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 16. (1) Декларациите за несъвместимост
се проверяват относно достоверността на декларираните факти в срок до един месец от
подаването им от инспектората или от съответната комисия по чл. 11, ал. 1, т. 2 или чл. 12.
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(2) Независимо от проверката по ал. 1 декларациите за несъвместимост подлежат на
проверка и:
1. при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост, или
2. когато в хода на друга проверка се открият
нововъзникнали факти и обстоятелства, както
и факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по ал. 1.
(3) За сигнала по ал. 2, т. 1 се прилагат
разпоредбите на чл. 6, ал. 2 – 6 и чл. 7 – 9.
(4) В случаите по ал. 2 проверката се образува
със заповед, съответно с решение, на органа
по избора или назначаването, постоянната комисия, Съвета на нотариусите или Съвета на
Камарата на частните съдебни изпълнители.
Срокът за извършване на проверката започва
да тече от издаването на заповедта, съответно
от приемането на решението и връчването му
на проверяващите, а когато проверката се извършва от постоянна комисия – от приемането
на решението є за проверка.
(5) Заповедта, съответно решението, по
ал. 4 се връчват на проверяваното лице, което
може да направи възражение и да представи
доказателства в 7-дневен срок.
(6) За проверките на декларациите за несъвместимост се прилагат чл. 13, ал. 4 – 7 и
ал. 9. Държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и другите институции,
пред които декларираните факти подлежат на
вписване, обявяване или удостоверяване, предоставят необходимата информация в 14-дневен
срок от получаването на искането.
(7) Проверката приключва с доклад до органа по избора или назначаването, съответно до
общинския съвет или общинската избирателна
комисия, Съвета на нотариусите или Съвета на
Камарата на частните съдебни изпълнители.
(8) Докладът съдържа фактическа част
относно проверените декларирани факти и
информацията, събрана в хода на проверката,
заключение за наличие или за липса на несъвместимост в съответствие с изискванията,
предвидени в съответните нормативни актове,
дата и подписите на лицата, извършили проверката. Към доклада се прилагат декларацията/
декларациите и носителите на информацията,
получена по ал. 6 и по чл. 13, ал. 6.
(9) При установена несъвместимост органът
по ал. 7 предприема действия по осъществяване
на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 17. (1) Когато лице по чл. 1, ал. 2 има частен интерес по смисъла на чл. 53 от ЗПКОНПИ,
то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие или
задължение по служба.
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(2) Органът по избора или назначаването
или съответната постоянна комисия са длъжни да направят отвод на лице по чл. 1, ал. 2,
т. 1 – 5, ако разполагат с данни за негов частен
интерес във връзка с конкретно правомощие
или задължение по служба.
(3) За отводите на лицата по чл. 1, ал. 2,
т. 6 и 7 се прилагат и съответните специални
закони.
(4) Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникването или след узнаването
на данните за наличие на частен интерес.
(5) Самоотводите и отводите се мотивират,
като се посочва частният интерес, който е
причина за отстраняването от изпълнението
на конкретното правомощие или задължение.
Чл. 18. Производството по установяване на
конфликт на интереси се образува:
1. при подаден сигнал по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 6, ал. 4;
2. служебно: от органа по избора или назначаването, от Съвета на нотариусите или
от Съвета на Камарата на частните съдебни
изпълнители, а за кметовете на кметство – от
съответната постоянна комисия;
3. по искане на лицето по чл. 1, ал. 2.
Чл. 19. (1) Искането по чл. 18, т. 3 трябва
да съдържа:
1. трите имена и длъжността на лицето;
2. описание на конкретния случай, по отношение на който се отправя искането;
3. дата на подаване на искането;
4. подпис на подателя.
(2) Когато искането не отговаря на условията
по ал. 1, лицето се уведомява от съответната
комисия по чл. 23 или чл. 24 да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението
за това с указание, че при неотстраняването
им в срок искането ще бъде оставено без
разглеждане.
(3) По отношение на искането се прилагат
разпоредбите на чл. 6, ал. 3, 5 и 7.
Чл. 20. Производството по установяване на
конфликт на интереси се образува служебно,
когато при осъществяване на служебните си
задължения органът по избора или назначаването, Съветът на нотариусите или Съветът на
Камарата на частните съдебни изпълнители,
а за кметовете на кметство – съответната
постоянна комисия, са установили конкретни
данни, пораждащи съмнение за конфликт на
интереси.
Чл. 21. Производството по установяване на
конфликт на интереси се образува в срок до
6 месеца от откриването, но не по-късно от
три години от извършването на нарушението.
Чл. 22. (1) Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството
се извършват със заповед, съответно с решение, на органа по избора или назначаването,
на Съвета на нотариусите или на Съвета на
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Камарата на частните съдебни изпълнители,
а за кметовете на кметство – с решение на
съответната постоянна комисия.
(2) Производство не се образува или образуваното производство се прекратява, когато:
1. в сигнала или искането липсва някой
от реквизитите по чл. 6, ал. 2, съответно по
чл. 19, ал. 1, и недостатъкът не е отстранен в
указания срок;
2. са изтекли сроковете по чл. 21;
3. сигналът или искането са подадени до
некомпетентен орган;
4. сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл в сила
акт, освен ако се основават на нови факти или
обстоятелства;
5. сигналът или искането са подадени спрямо
същото лице и по същия въпрос, по който има
висящо производство, независимо дали е във
фазата на издаване, или на оспорване на акта.
(3) Проверката за наличието или за липсата
на предпоставките по ал. 2 се извършва от
съответната комисия по чл. 23 и 24.
(4) В случаите на ал. 2, т. 3 сигналът или
искането се препращат незабавно, но не покъсно от 7 дни, на компетентния орган, за
което се уведомява подателят.
Чл. 23. (1) Проверката за наличието или за
липсата на конфликт на интереси се извършва
от комисията от служители по чл. 11, ал. 1,
т. 2 или от комисия от инспектори. Комисията
от инспектори е постоянна и се назначава със
заповед, съответно с решение, на органа по
избора или назначаването в състав най-малко
от трима редовни членове и един резервен,
като при възможност в състава є се включва
инспектор с юридическо образование. Когато
численият състав на инспектората не позволява,
за член на комисията се определя служител,
който отговаря на условията по чл. 11, ал. 2. За
комисиите от инспектори се прилагат съответно
и разпоредбите на чл. 11, ал. 3 и 4.
(2) Проверката по ал. 1 за лицата по чл. 81б,
ал. 1 от Закона за държавния служител се
извършва от съответната комисия на приемащата администрация, а за лицата по чл. 16а,
ал. 4 от Закона за държавния служител – от
комисията към органа по назначаването, до
който е подаден сигналът.
(3) Когато се извършва проверка за наличието или за липсата на конфликт на интереси
спрямо член на съответната комисия, той не
участва в нея. В този случай на негово място
участва резервен член.
Чл. 24. (1) Проверката за наличието или за
липсата на конфликт на интереси на кметовете
на кметства и на лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2 и
3, когато са избрани с решение на съответния
общински съвет, се извършва от постоянната
комисия на общинския съвет по чл. 12, ал. 1.
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(2) Проверката за наличието или за липсата
на конфликт на интереси на нотариусите и
частните съдебни изпълнители се извършва
от комисията по чл. 12, ал. 2.
Чл. 25. (1) Доказателствата за наличието
или за липсата на конфликт на интереси се
събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Комисиите по чл. 23 и 24 изискват и получават информация от органи на държавната
власт, от органи на местното самоуправление,
както и от физически и юридически лица. В
искането се посочват номерът на заповедта,
съответно решението за определяне на членовете на съответната комисия, както и на
заповедта, съответно решението за образуване
на производството.
(3) Органите и лицата по ал. 2 са длъжни
в 7-дневен срок от получаването на искането
да представят необходимата информация и
документи.
(4) На лицето, срещу което е образувано
производството, се предоставят за запознаване
всички събрани доказателства и му се дава
възможност да направи възражение в 7-дневен
срок от предоставянето им, при спазване на
правилата по глава седма от ЗПКОНПИ относно защитата на подалия сигнала.
(5) Лицето, срещу което е образувано производството, може да представи и да посочи
нови доказателства, които да се съберат.
(6) Лицето, срещу което е образувано производството, се изслушва от комисията, за което
се съставя протокол. Протоколът се подписва
от членовете на комисията и от лицето, срещу
което е образувано производството.
(7) Лицето, срещу което е образувано производството, има право на защита, включително
адвокатска защита.
(8) Проверката приключва със становище на
комисията по чл. 23, ал. 1, по чл. 24, ал. 1 – за
лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3, когато са избрани
с решение на съответния общински съвет, или
на комисията по чл. 24, ал. 2, относно наличието или липсата на конфликт на интереси.
(9) Комисията по ал. 8 представя на органа
по избора или назначаването, на Съвета на
нотариусите или на Съвета на Камарата на
частните съдебни изпълнители становището
заедно с цялата преписка в 7-дневен срок.
Чл. 26. (1) Органът по избора или назначаването, Съветът на нотариусите или Съветът
на Камарата на частните съдебни изпълнители, а за кметовете на кметство – постоянната
комисия, се произнася с мотивиранa заповед,
съответно решение за наличието или липсата
на конфликт на интереси, в срок до два месеца
от образуването на производството. При случаи
на фактическа и правна сложност срокът може
да се продължи еднократно с 30 дни.
(2) Актът по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
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2. адресата на акта;
3. фактическите и правните основания за
постановяването му;
4. направените от лицето възражения и
мотиви в случай на неприемане;
5. диспозитивна част, в която се установява
липсата или наличието на конфликт на интереси
и се налага глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ;
6. срок и съд, пред който може да се обжалва;
7. дата на издаване и подпис/подписи.
(3) При установен конфликт на интереси не
се съставя акт за установяване на административно нарушение и не се издава наказателно
постановление, а глобата се налага с акта по
ал. 1.
(4) В акта, с който е установен конфликт
на интереси, се посочва и срок за доброволно
изпълнение на наложената глоба.
Чл. 27. (1) Актът по чл. 26, ал. 1 се съобщава на:
1. заинтересованото лице;
2. окръжната прокуратура по седалището
на органа по чл. 26, ал. 1.
(2) Влезлият в сила акт, с който е установен
конфликт на интереси по отношение на кмет
на кметство, се съобщава и на съответната
общинска избирателна комисия.
Чл. 28. (1) Актът, с който се установява
конфликт на интереси, може да се оспори от
заинтересованото лице пред съда по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Прокурорът може да подаде протест
пред съда в срок един месец от съобщаването на акта, с който се установява липсата на
конфликт на интереси.
Чл. 29. За неуредените в тази глава въпроси
се прилагат съответно глава осма от ЗПКОНПИ
и Административнопроцесуалният кодекс.
Чл. 30. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси, освобождаването
от заеманата длъжност се осъществява по ред,
предвиден в съответния закон.
Чл. 31. Когато в производството по установяване на конфликт на интереси се установят
данни за извършено престъпление, органът по
избора или назначаването, Съветът на нотариусите или Съветът на Камарата на частните
съдебни изпълнители, а за кметовете на кметство – съответната постоянна комисия, сезира
незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание § 2,
ал. 6 от допълнителните разпоредби на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
§ 2. До осигуряването на достъпа по чл. 13,
ал. 6 информацията се изисква служебно по
реда на чл. 13, ал. 7 и 8.
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§ 3. Вътрешните правила по чл. 10 се приемат в срок един месец от влизането в сила
на наредбата.
§ 4. В срок до един месец от влизането в
сила на наредбата органът по избора или назначаването, Съветът на нотариусите и Съветът
на Камарата на частните съдебни изпълнители
определят със заповед, съответно с решение,
състава на комисиите. В същия срок органите
по изречение първо, съответният общински съвет или постоянната му комисия, със заповед,
съответно с решение, определят и останалите
лица по чл. 4, ал. 5.
§ 5. Срокът за изготвянето на доклада по
чл. 3, ал. 8 за подадените през 2018 г. декларации започва да тече от влизането в сила на
наредбата.
§ 6. Разпоредбата на чл. 13, ал. 2 влиза в
сила от приемането на методологията за оценка
на корупционния риск от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество. Органът
по избора или назначаването със заповед,
съответно с решение, определя първоначално
звената и длъжностите на лицата по чл. 13,
ал. 2 в срок до три месеца от приемането на
методологията за оценка на корупционния риск.
8663

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 15 на Министерския съвет от 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. (ДВ, бр. 13 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Икономиите на одобрените средства по
чл. 1, ал. 1, т. 1, пореден № 3 от приложение
№ 1 могат да се ползват за разходи за други
дейности, възложени на Министерството за
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 с акт на Министерския съвет.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8664

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване
употребата на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози (ДВ, бр. 61
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „употребата на алкохол и/
или наркотични вещества или техни аналози
от водачите на моторни превозни средства
(МПС), трамваи и самоходни машини“ се
заменят с „концентрацията на алкохол в
кръвта на водачите на моторни превозни
средства (МПС), трамваи или самоходни
машини и/или употребата от тези водачи на
наркотични вещества или техни аналози“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) По реда на тази наредба се установява
и концентрацията на алкохол в кръвта на
участници в пътнотранспортни произшествия и/или употребата от тях на наркотични
вещества или техни аналози.
(3) Концентрацията на алкохол в кръвта и/
или употребата на наркотични вещества или
техни аналози се установява чрез използване
съответно на технически средства, тестове,
медицински, химически или химико-токсикологични изследвания.“
3. В ал. 4 думите „употребата на алкохол“
се заменят с „концентрацията на алкохол в
кръвта“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „употребата на алкохол“
се заменят с „концентрацията на алкохол в
кръвта“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При съставянето на акт за установяване на административно нарушение за
установена с техническо средство концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и
при попълване на протокол за установяване
у пот ребата на наркотични вещества или
техни аналози контролният орган попълва
и талон за изследване по образец съгласно
приложение № 1.“
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3. Създава се ал. 3:
„(3) Талонът по ал. 2 се придружава от осем
стикера с номера, съответстващи на номера
на талона за изследване и добавена в края
цифра от 1 до 8.“
§ 3. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Установяването на концентрацията
на алкохол в кръвта се извършва с доказателствен анализатор, показващ концентрацията
на алкохол в кръвта чрез измерването му в
издишания въздух и отчитащ съдържанието
на алкохол в горните дихателни пътища (доказателствен анализатор), или с медицинско
и химическо лабораторно изследване, а на
у пот ребата на наркотични вещества или
техни аналози – с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване, когато:
1. лицето откаже извършване на проверка
с техническо средство или тест;
2. лицето не приема показанията на техническото средство или теста;
3. физическото състояние на лицето не
позволява извършване на проверка с техническо средство или тест.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изрeчение първо думите „за употребата на алкохол с техническо средство“ се
заменят със „с техническо средство за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта“.
2. В ал. 2 след думата „място“ се поставя
запетая.
3. В ал. 3 думите „талон за изследване по
образец съгласно приложение № 1“ се заменят
с „талона за изследване по чл. 3, ал. 2“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Талонът по чл. 3, ал. 2 се попълва в
три екземпляра, като първият се предоставя на водача или се изпраща до лечебното
заведение, в което е настанен, вторият се
прилага към акта, съответно протокола, а
третият остава за отчет. Единият от стикерите
по чл. 3, ал. 3 се залепва на екземпляра от
талона за изследване, предназначен за акта,
а останалите се прилагат към екземпляра от
талона за изследване, който се предоставя
на водача.“
2. В ал. 2 след думите „в протокола за установяване“ се добавя „употребата“, а думите
„ал. 1“ се заменят с „чл. 5, ал. 2“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В талона по чл. 3, ал. 2 се отразява
изборът на лицето дали установяването на
концентрацията на алкохол в кръвта да се
извърши с доказателствен анализатор, или
с мед и ц и нско и х и м и ческо лаборат орно
изследване. При отказ на лицето да избере
един от двата начина на установяване се
приемат отчетените показания от техническото средство.“
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5. В ал. 5 думите „чл. 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4, а
обстоятелството по чл. 3, ал. 2, т. 2 се отразява
от лицето“ се заменят с „чл. 3а“.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Концентрацията на алкохол в кръвта
и/или употребата на наркотични вещества
или техни аналози се установява въз основа
на показанията на техническото средство за
установяване концентрацията на алкохол в
кръвта или на теста за установяване употребата
на наркотични вещества или техни аналози в
случаите на отказ на лицето да подпише или да
получи талона за изследване, при неявяване в
определения срок на посоченото място или при
отказ за изследване с доказателствен анализатор и/или за даване на проби за изследване.“
§ 6. В чл. 7 навсякъде думата „отвежда“
се заменя със „съпровожда“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Установяването“ се
добавя „на концентрацията на алкохол в кръвта
чрез измерването му в издишания въздух“.
2. В ал. 3 думите „употребата на алкохол“
се заменят с „концентрацията на алкохол в
кръвта чрез измерването му в издишания
възду х“, а думата „дневник“ се заменя с
„регистър“.
§ 8. В чл. 9, ал. 1 след думата „установяване“ се добавя „на концентрацията на алкохол
в кръвта чрез измерването му в издишания
въздух“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „установяване“ се
добавя „на концентрацията на алкохол в кръвта
чрез измерването му в издишания въздух“.
2. В ал. 2 думите „за изследване“ се заменят
с „по чл. 8, ал. 5“.
§ 10. В чл. 11 след думите „областните градове“ се поставя запетая и се добавя „както
и в лечебните заведения, в които лицата са
транспортирани за оказване на медицинска
помощ или са настанени за лечение“.
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „изследване и“ се
добавя „лицето, което“, а думите „е длъжно
да се увери“ се заменят със „са длъжни да
се уверят“.
2. В ал. 4 думите „употребата на алкохол
и/или“ се заменят с „концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на“.
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „употреба на алкохол“ се
заменят с „концентрация на алкохол в кръвта“.
2. В ал. 3, изречение първо след думата
„изследване“ се добавя „за употреба“.
3. В а л. 5 д у мите „а лкохол и/или“ се
заменят с „концентрация на алкохол и/или
употребата на“.
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4. В ал. 6 думите „употребата на алкохол
и/или“ се заменят с „концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на“.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Навсякъде в ал. 1 думите „изследване
на“ се заменят с „изследване за“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „стикер
със сериен номер от талона за медицинско“ се
заменят със „стикера със сериен номер по чл. 3,
ал. 3, придружаващ талона за“, а в изречение
второ думата „медицинско“ се заличава.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „употребата
на алкохол“ се заменят с „концентрацията
на алкохол в кръвта“;
б) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „Св. Анна“ се заменят със „Света Анна“ – София“;
бб) в буква „б“ след думите „МБАЛ – Пловдив“ се добавя „и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети
Георги“ – Пловдив“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. научно-техническа лаборатория при областна дирекция на МВР (ОДМВР) в случай,
че разполага с необходимите възможности за
изследване на проби кръв за алкохол.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При необходимост от изследване за
установяване на концентрацията на алкохол
в кръвта и за употребата на наркотични вещества или техни аналози от едни и същи
проби пробите се изпращат за изследване в
специализираните химико-токсикологични
лаборатории по чл. 20, ал. 1.“
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „наличие“ се заменя с
„установяване на концентрация“.
2. В ал. 2 думите „употребата на алкохол“
се заменят с „концентрацията на алкохол в
кръвта“.
§ 16. В чл. 23, ал. 2 думите „включително
на“ се заменят с „включително за“.
§ 17. В чл. 25, т. 6 думите „и часът“ се
заличават.
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „пробите за“ се заменят
с „пробите кръв за установяване на концентрацията на“.
2. В ал. 2 думата „наличие“ се заменя с
„установяване употребата“.
§ 19. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ал. 2“ се добавя „и
протокола по чл. 14, ал. 2“.
2. В ал. 4 изречение първо се измен я
така: „При отчетена разлика между първото
и повторното изследване, два пъти по-голяма от посочената в чл. 22, ал. 2, от органа
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по производството се възлага изследване на
контролната проба в друга лаборатория, което
се извършва от трима специалисти.“
§ 20. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Ръководителите на лечебните заведения и структурите по чл. 11, чл. 19, ал. 1 и
чл. 20, ал. 1 със своя заповед определят размерите на разходите за извършване на медицинско
изследване, за вземане на биологични проби
и за извършване на химическо изследване за
установяване концентрацията на алкохол в
кръвта и/или химико-токсикологично изследване за установяване употребата на наркотични
вещества или техни аналози и предоставят тази
информация на областните дирекции на МВР.“
§ 21. В § 1 на допълнителните разпоредби
се създава т. 6:
„6. „Хладилни чанти“ са чанти, с които се
транспортират пробите кръв и урина, които
поддържат температура не по-висока от 15°С
през времето на транспортиране.“
§ 22. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3
става приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
ТАЛОН ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ № 000000
Подписаният ................................................... ,
на длъжност ....................……………………………………….
при ………......................... РУ ...................................
при СДВР/ОДМВР ............................................... ,
извърших проверка за концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични
вещества или техни аналози
(ненужното се зачертава) на лицето …………………… ,
родено в гр. (с.) .................................................... ,
живеещо в гр. (с.) ................................................. ,
ул. ........................................... …………………………………
№ ….…., бл. ………..…, вх. ……., ет. …..….., ап. ........ ,
ЕГН ........................................................................ ,
притежаващо документ за самоличност ...........
................................................................................. ,
(посочват се видът и номерът на документа)
издаден на ..............................................................
от ............................................................................ ,
водач на ................................................................. ,
(посочват се марка и търговско наименование на МПС)
рег. № ......................................................................
Начало на проверката ....... (дд.мм.гггг),
............................................... ч. и ................... мин.
Извършената предварителна проба в …..… ч.
и ...... мин. на ……………………. (дд.мм.гггг) със: ....
..................................................................................
(посочват се видът и моделът на техническото средство или теста, фабричният номер на техническото
средство и/или едно от следните обстоятелства:
1. лицето отказва да му бъде извършена проверка с
техническо средство или тест; 2. лицето не приема
показанията на техническото средство или теста;
3. физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест)
показва положителен резултат .......……………………
..................................................................................
(за алкохол резултатът се посочва в „на хиляда“, а за
наркотични вещества или техни аналози – видът им)
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Протоколът за медицинско изследване и
вземане на биологични проби за установяване
концентрацията на алкохол в кръвта и/или
употребата на наркотични вещества или техни
аналози и протоколът от химическото или химико-токсикологичното лабораторно изследване за
определяне концентрацията на алкохол в кръвта
и/или употребата на наркотични вещества или
техни аналози/протоколът за установяване концентрацията на алкохол с доказателствен анализатор да се изпратят на (ненужното се зачертава)
..................................................................................
(посочва се структурата на МВР)
Подпис: ...............................................
(име и фамилия на служителя)
Подпис на провереното лице: ..........
Избирам да бъда изследван/а за установяване
концентрацията на алкохол в кръвта чрез:
доказателствен анализатор .................................
(подпис на провереното лице)
медицинско и химическо изследване ................
(подпис на провереното лице)
Уведомявам Ви, че трябва да се явите в .....
..................................................................................
(място за извършване на изследването – структура
на МВР или лечебно заведение)
до ..... мин. от връчването на този талон. Съгласно чл. 174, ал. 3 от Закона за движението по
пътищата водач на моторно превозно средство,
трамвай или самоходна машина, който не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване
и вземане на биологични проби за химическо
лабораторно изследване за установяване на
концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или
химико-токсикологично лабораторно изследване
за установяване на употребата на наркотични
вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно
средство, трамвай или самоходна машина за
срок от две години и глоба 2000 лв.
Подпис на служителя: .................
Подписаният ....................................................
................................................................................. ,
(три имена)
с подписа си удостоверявам, че екземпляр от
този талон ми беше връчен в ..................... ч. и
……… мин. на .......................................... 20 ……. г.
Подпис на
провереното лице: ........................
Подписаният ................................................... ,
ЕГН ........................................................................ ,
адрес: гр. (с.).......................................................... ,
ул. ................................................................. № ....... ,
бл. ........................................, вх. ............................ ,
удостоверявам, че проверяваното лице отказва
да подпише/получи настоящия талон за изследване/отказва да избере един от двата начина на
изследване за установяване на концентрацията
на алкохол в кръвта (ненужното се зачертава).
Подпис на свидетеля: ..................
Забележка: Талонът за изследване се придружава
от осем стикера с номера, съответстващи на номера
на талона за изследване и добавена в края цифра от 1
до 8. Единият от стикерите се залепва на екземпляра
от талона, предназначен за акта за установяване на
административно нарушение, а останалите седем се
прилагат към екземпляра от талона за изследване,
който се предоставя на водача.“
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§ 23. Наименованието на приложение № 3
към чл. 8, ал. 5 се изменя така:
„ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА АЛКОХОЛ В КРЪВТА ЧРЕЗ
ИЗМЕРВАНЕТО МУ В ИЗДИШАНИЯ ВЪЗДУХ С ДОКАЗАТЕЛСТВЕН АНАЛИЗАТОР“.
§ 24. Навсякъде в наредбата и приложенията думите „употребата на алкохол“, „употреба
на алкохол“, „и/или наркотични вещества“
се заменят съответно с „концентрацията на
алкохол в кръвта“, „концентрация на алкохол
в кръвта“, „и/или употребата на наркотични
вещества“.
Преходна разпоредба
§ 25. Бланките на талон за медицинско изследване по приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от
отменената Наредба № 30 от 2001 г. за реда за
установяване употребата на алкохол или друго
упойващо вещество от водачите на моторни
превозни средства (обн., ДВ, бр. 63 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 23 от 2006 г.; отм., бр. 61 от
2017 г.) и на талон за изследване по приложение № 1 към чл. 4, ал. 3, отпечатани преди
влизане в сила на тази наредба, се използват
до изчерпване на отпечатаните количества.
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8462

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и
на детските заведения, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия
за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.;
изм., бр. 60 от 2012 г. и бр. 85 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5 думите „глава трета, раздел
IV на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на
храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.)“ се заменят с
„Наредба № 1 от 2016 г. за хигиена на храните
(ДВ, бр. 10 от 2016 г.)“.
§ 2. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Месните продукти по ал. 1, за които
няма утвърден стандарт, трябва да са произведени по технологична документация и
да отговарят на показателите в наредбите
за здравословно хранене по чл. 34, ал. 2 от
Закона за здравето.“
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§ 3. В чл. 14, ал. 3 накрая се добавя „съобразена с изискванията за здравословно
хранене, посочени в наредбите по чл. 34, ал. 2
от Закона за здравето.“
§ 4. В чл. 17 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. В детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения трябва да се предлагат охладена и/
или замразена сладководна и/или морска риба,
рибни продукти и други морски храни, които
отговарят на изискванията за здравословно
хранене, посочени в наредбите по чл. 34, ал. 2
от Закона за здравето.“
§ 6. В чл. 21, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. хидрогенирани и частично хидрогенирани растителни мазнини;“.
§ 7. В чл. 23 накрая се добавя „произведено
по технологична документация, съобразена с
изискванията за здравословно хранене, посочени в наредбите по чл. 34, ал. 2 от Закона
за здравето.“
§ 8. В ч л. 24, а л. 1 на к ра я се доба вя
„произведен по технологична документация,
съобразена с изискванията за здравословно
хранене, посочени в наредбите по чл. 34, ал. 2
от Закона за здравето.“
§ 9. В чл. 27 накрая се добавя „и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС)
№ 609/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните,
предназначени за кърмачета и малки деца,
храните за специални медицински цели и
заместителите на целодневния хранителен
прием за регулиране на телесното тегло и за
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и
2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета и
регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009
на Комисията (ОВ, L 181 от 29 юни 2013 г.).“
§ 10. В чл. 28, ал. 1 думите „чисти, без земя“
се заменят с „без замърсяване от почвата“.
§ 11. В чл. 30, ал. 1, т. 2 думата „вещества“
се заменя с „примеси“.
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „консервираните“ се заменя със „стерилизираните“, а след думата
„оцветители“ се поставя запетая и се добавя
„ароматизанти“.
2. В ал. 2 думата „консервирани“ се заменя
със „стерилизирани“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения трябва да се предлага доматено
пюре с не по-малко от 22 % сухо вещество
(като минимално 80 % от сухото вещество се
формира от домати).
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(4) Лютеницата, която се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на
училищата и на детските заведения, трябва да
е произведена по браншови стандарт.“
§ 13. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и Регламент
(ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
добавките в храните (ОВ, L 354, 31.12.2008 г.).“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 14. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) Не се разрешава предлагане на ядки в
детските ясли. В детските градини се допуска
използване на смлени ядки.“
§ 15. В чл. 38, ал. 2 думите „детските
заведения“ и „и на детските заведения“ се
заличават.
§ 16. В наименованието на раздел X думите „детски храни“ се заличават.
§ 17. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. В детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно
на територията на училищата и на детските
заведения се предлагат плодови и билкови
чайове, които не съдържат оцветители, овкусители и кофеин.“
§ 18. В § 2 на заключителните разпоредби
след думите „чл. 2а“ се добавя „ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
8461

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване
на деца и ученици в училищата по културата
(обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. копие на акта за раждане и оригинала,
който се представя за сверяване на данните
от заявлението по т. 1;“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Директорът на приемащото училище в
срок до три работни дни след успешно издържан
изпит/изпити за проверка на способностите
потвърждава възможността за записването на
ученика и информира директора на училището,
в което ученикът се е обучавал.“
3. Създава се нова ал. 8, както следва:
„(8) В срок до три работни дни от получаване на информацията по ал. 7 директорът
на училището, в което се е обучавал учени-
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кът, издава удостоверение за преместване и
го предоставя на директора на приемащото
училище заедно с копие на училищния учебен
план и копие на личното образователно дело
на ученика в гимназиална степен.“
4. Досегашна ал. 8 става ал. 9.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „класираните и приетите“ се заменят с „класираните, приетите и
записаните“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на културата утвърждава
броя на учениците в паралелка или група,
за която кандидатите са под норматива за
минимален брой ученици или под определените места по държавен план-прием, в срок
до 14 септември въз основа на мотивирано
предложение от директора на съответното
училище. Предложението на директора съдържа: анализ на резултатите от приемните
изпити, желанията на учениците, спецификата
на населеното място, информация за осигурено финансиране за обезпечаване на учебния
процес извън определените стандарти.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Предложенията по ал. 5 се представят
в Министерството на културата в срок до
10 септември на съответната година.“
§ 3. В наименованието на глава втора
„Приемане на ученици в Националния учебен
комплекс по култура с лицей за изучаване
на италиански език и култура“ след думите
„Приемане на“ се добавя „деца и“.
§ 4. В чл. 9, ал. 1 и 2 думите „За предучилищна подготовка“ се заличават.
§ 5. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. копие на акта за раждане на детето и
оригинала, който се представя за сверяване
на данните от заявлението по т. 1;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. лична карта на родител или на настойник/попечител или лице, полагащо грижа за
кандидата, която се представя за сверяване.“
§ 6. В чл. 14, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. копие на акта за раждане и оригинала,
който се представя за сверяване на данните
от заявлението по т. 1;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. лична карта на родител или на настойник/попечител или лице, полагащо грижа за
кандидата, която се представя за сверяване.“
3. В т. 4 накрая се добавя „или служебна
бележка.“
§ 7. В чл. 23, ал. 2 думите „организиран от
МОН“ се заменят с „от календара на МОН“.
§ 8. В чл. 24, ал. 2 след думите „български
език и литература“ се добавя „от календара
на МОН“.
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§ 9. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Документацията по приемането
и преместването на деца и ученици по чл. 6,
ал. 4, чл. 10, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 22 и 25
и оригиналните протоколи с резултатите от
изпитите се съхраняват в училището в срок
една година на място и от служебно лице,
определени със заповед на директора.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 документите се унищожават от комисия, определена от директора на съответното училище,
за което се съставя протокол.“
§ 10. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4, т. 1
се изменя така:
„ Приложение № 1
към чл. 6, ал. 4, т. 1
Вх. № ………/…..… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ............................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за приемане и преместване в училище по култура
до VII клас за учебната ..…..…/…..…. г.
от ..................................................................................
(трите имена на майката)
и от ......................................................................... ,
(трите имена на бащата)
постоянен адрес: област ...................................... ,
община ............................., гр./с. ........................... ,
п.к. …………........., ж.к./кв. ....................................... ,
ул. .......................................................... № .............. ,
бл. ……........, вх. …….........., ет. ……......, ап. ............ ,
адрес за контакт: .................................................. ,
тел. …………………, електронен адрес: ......................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля, синът/дъщеря ни ................................. ,
роден(а) на .............................................................. ,
да кандидатства за приемане/преместване в
………………................ детска градина/подготвителна
група или в ................................................... клас.
Прилагаме следните документи:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. ...............................................................................
С уважение,
Подписи: .......................................
Роди тели/настойник/попечи тел
или лице, полагащо грижа“

§ 11. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4, т. 1
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 4, т. 1

Вх. № ………/…..… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ............................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за приемане и преместване в училище по култура
след VII клас за учебната ….……../……… г.
от ............................................................................. ,
(трите имена на кандидата)
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роден(а) на .............................................................. ,
постоянен адрес: област ...................................... ,
община ............................., гр./с. .......................... .,
п.к. …………........., ж.к./кв. ....................................... ,
ул. .......................................................... № .............. ,
бл. ……........, вх. …….........., ет. ……......, ап. ............ ,
адрес за контакт: .................................................. ,
тел. …………………, електронен адрес: ......................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля да бъда допуснат до участие в приемната процедура за постъпване в ................. клас
чрез полагане на приемни и/или приравнителни
изпити за профилите:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. .............................................................................. .
Прилагам следните документи:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. ...............................................................................
С уважение,
Подпис на кандидата: .................
Подпис на: ........................................
Родител/настойник/попечител
или лице, полагащо грижа за
ученика“

Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
8536

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2016 г. за приемане и преместване на
ученици в училищата по изкуствата (обн., ДВ,
бр. 67 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Учениците, които са завършили VIII, IX
или X клас, полагат и приравнителни изпити по
учебни предмети, по които съществува разлика
в учебния план, по ред и условия, определени със заповед на директора на приемащото
училище, за което се информират родителите
(настойниците) и/или ученикът. Родителят/
настойникът и/или ученикът подписват декларация за информирано съгласие относно
различията в учебния план на приемащото
училище и за приравнителните изпити, които
е необходимо да бъдат положени.“
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Директорът на приемащото училище
в срок до три работни дни след успешно
издържан/и изпит/и за проверка на способностите потвърждава възможността за записването на ученика и информира директора
на училището, в което се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание.
(6) В срок до три работни дни от получаване на информацията по ал. 5 директорът
на училището, в което се е обучавал учени-
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кът, издава удостоверение за преместване и
го предоставя на директора на приемащото
училище заедно с копие на училищния учебен
план и копие на личното образователно дело
на ученика в гимназиална степен.“
3. Създава се ал. 8:
„(8) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта
на директора на приемащото училище.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „определени от директора“ се заменят с „определени със заповед
на директора“.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Директорът на приемащото училище
в срок до три работни дни след получаване
на заявлението за преместване потвърждава
възможността за записването на ученика и
информира директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от
родителя и/или ученика желание.
(4) До три работни дни от получаване на
информацията по ал. 3 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава
удостоверение за преместване и го предоставя
на директора на приемащото училище заедно
с копие на училищния учебен план и копие
на личното образователно дело на ученика в
гимназиална степен.“
§ 3. В чл. 9 т. 2 се изменя така:
„2. за I клас – да навършват 7 години в
годината на кандидатстването; по преценка на
родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години в
годината на кандидатстването, като представят
удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Наредба № 5
от 2016 г. за предучилищното образование
(ДВ, бр. 46 от 2016 г.), описващо готовността
на детето за постъпване в първи клас;“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Родителите (настойниците/попечителите) на деца и ученици за постъпване в подготвителна група, в начален или прогимназиален
етап на образование подават до директора на
съответното училище заявление за допускане
до приемни изпити за специализирана подготовка за кандидати до VІІ клас по образец
съгласно приложение № 1 или заявление за
допускане до приемни изпити за специализирана подготовка за кандидати след VII клас
по образец съгласно приложение № 2, като
прилагат следните документи:“;
б) точка 1 се отменя.
2. В ал. 3 думата „учениците“ се заменя
с „децата и учениците“, а думите „допълнително копие от него“ се заменят със „служебна бележка, удостоверяваща посочените
обстоятелства“.
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§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 след числото „0,25“ се добавя „и
отразени в индивидуалните им протоколи“.
2. В ал. 6 се създава ново изречение първо: „Средноаритметичната оценка по ал. 5
се отразява в протокол, който се подписва
от членовете на съответната комисия и от
нейния председател.“, а досегашният текст
става изречение второ.
§ 6. В чл. 15, ал. 1 думите „приключване
на изпитите“ се заменят с „обявяване на
оценките и приключване на работата на изпитната комисия“.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „като представят оригинали и копия на документите по чл. 10, ал. 1“
се заличават.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Кандидатите се записват със заявление
съгласно приложение № 3 или приложение
№ 4, като задължително прилагат за сверяване
на място в оригинал документите по чл. 10,
ал. 1, т. 2 – 7, както и следните документи:
1. оригинал на акта за раждане на ученика;
2. лична карта на родител/настойник/попечител/лице, полагащо грижа за кандидата,
и/или документ, удостоверяващ придобито
право на настойник, попечител или лице,
полагащо грижа за кандидата.
(3) Класираните и приети кандидати за
постъпване в първи клас представят оригинал
на удостоверението за завършена подготвителна група в срок, определен от директора
на приемащото училище.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5, като в нея
думите „в периода от 25 август“ се заличават.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея
след думата „приетите“ се добавя „и записани“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Министърът на културата утвърждава
броя на учениците в паралелка или група,
за която кандидатите са под норматива за
минимален брой ученици или под определените места по държавен план-прием, в срок
до 14 септември въз основа на мотивирано
предложение от директора на съответното
училище. Предложението на директора съдържа: анализ на резултатите от приемните
изпити, желанията на учениците, спецификата
на населеното място, информация за осигурено финансиране за обезпечаване на учебния
процес извън определените стандарти.“
7. Създава се ал. 8:
„(8) Мотивираните предложения на директорите по ал. 7 се представят в Министерството на културата в срок до 10 септември
на съответната година.“
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§ 8. В чл. 21, т. 2, буква „б“ думата „арфа“
се заличава.
§ 9. В чл. 25, т. 2 думата „арфа“ се заличава.
§ 10. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Документацията по приемането
и преместването на учениците по чл. 10, ал. 1
и оригиналните протоколи с резултатите от
изпитите се съхраняват в училището в срок
една година, на място и от служебно лице,
определени със заповед на директора.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 документите се унищожават от комисия, определена от директора на съответното училище,
за което се съставя протокол.“
§ 11. В чл. 31 думите „приложение № 3“
се заменят с „приложение № 5“.
§ 12. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1

Вх. № ………/…..… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ...........................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до приемни изпити за специализирана подготовка до V II к лас за у чебната
..…..…/…..…. г.

от .................................

(трите имена на майката)
и от ..............................................................................,
(трите имена на бащата)
постоянен адрес: област ...................................... ,
община ......................... , гр./с. ............................. ,
п.к. ................................. , ж.к./кв. ........................ ,
ул. .......................................................... № .............. ,
бл. ……........, вх. …….........., ет. ……......, ап. ............ ,
адрес за контакт: .................................................. ,
тел. …………………, електронен адрес: ......................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля, синът/дъщеря ни ..................................
.................................................................................. ,
роден(а) на .............................. , да бъде допуснат(а)
до участие в приемни изпити за постъпване в
подготвителна група/в …… клас за вид специализирана подготовка по съответния вид изкуство и
специалностите, подредени по реда на желанията,
както следва:
I. Музикално изкуство: ..........................................
II. Танцово изкуство: .............................................
III. Изобразително изкуство ................................
Прилагаме следните документи:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. .............................................................................. ;
4. ...............................................................................
С уважение:
Подпис на родители:
........................................................
(настойник/попечител)
.................... .....................................“
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§ 13. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:
„ Приложение № 2

към чл. 10, ал. 1

Вх. № ………/…..… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА .................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до приемни изпити след VII клас
за учебната ….……./……… г.
от ................................... ,
(трите имена на кандидата)
роден(а) на .................... ,
постоянен адрес: област ...................................... ,
община ............................., гр./с. ........................... ,
п.к. …………........., ж.к./кв. ....................................... ,
ул. .......................................................... № .............. ,
бл. ……........, вх. …….........., ет. ……......, ап. ............ ,
адрес за контакт: .................................................. ,
тел. …………………, електронен адрес: ......................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля да бъда допуснат до участие в приемни изпити за постъпване в ................. клас за
придобиване на специализирана професионална
подготовка по професии и специалности, подредени по реда на желанията ми, както следва:
Професия ................................................................
Специалност/специалности:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. ...............................................................................
Професия ................................................................
Специалност/специалности:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. ...............................................................................
Прилагам следните документи:
1. .............................................................................. ;
2. .............................................................................. ;
3. .............................................................................. ;
4. ...............................................................................
С уважение:
Подпис на кандидата: ................
Подпис на родители: ..................
(настойник/попечител) ..............
Дата ......... 20... г.“

§ 14. Създава се ново приложение № 3 към
чл. 16, ал. 2:
„Приложение № 3
към чл. 16, ал. 2
ДО
ДИРЕКТОРА
НА .................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за записване на дете/ученик до VII клас
Вх. № …………………
от ............................................................................. ,
(име, презиме и фамилия на майката)
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телефон ...........…………..…, е-mail ........................... ,
от ............................................................................. ,
(име, презиме и фамилия на бащата)
телефон ...........…………..…, е-mail ........................... ,
от ............................................................................. ,
(име, презиме и фамилия на настойник/попечител/
лице, полагащо грижа за детето)
телефон ...........…………..…, е-mail ........................... .
УВАЖ АЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
ДИРЕКТОР,
Моля ...................................................................
(име, презиме и фамилия на ученика)
да бъде записан/а в повереното Ви училище в ……
клас /подготвителна група за учебната ………./………
година, дневна форма на обучение, за специализирана подготовка по специалността: ................
дата на раждане: ............................................... г.,
гражданство: .......................................................... ,
месторождение: ..................................................... ,
местоживеене (постоянен адрес): ........................
.................................................................................. ,
настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес): .............................. ,
телефон: ………………………, e-mail .............................
Приложени документи:
1. Удостоверение за завършена подготвителна
група – оригинал.
2. Удостоверение за завършен начален етап на
основно образование – оригинал.
3. Документ за завършен последен клас по чл. 6
и 7 от наредбата.
4. Медицинско свидетелство – оригинал (с данни
по чл. 10, т. 6).
5. Актуални снимки на ученика – 3 броя.
Забележки:
1. За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на акт за раждане на детето/ученика и
лична карта на родител или на настойник/попечител/
лице, полагащо грижа за детето/ученика.
2. Приложените документи се отбелязват чрез
ограждане на съответната цифра.
Приел заявлението:............. Подпис на родителя
……………..……. ......................... (настойника):
...............................................................…………………“

§ 15. Създава се ново приложение № 4
към чл. 16, ал. 2:

„Приложение № 4
към чл. 16, ал. 2
ДО
ДИРЕКТОРА
НА .................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за записване на ученици след VII клас
от ...................................
(име, презиме и фамилия на кандидата)
Вх. № …………....…., дата на раждане: ............... г.,
гражданство: .......................................................... ,
месторождение ...................................................... ,
местоживеене (постоянен адрес): ........................
.................................................................................. ,
настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес): ...............................
........................................ ......................................... ,
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телефон: ……………………………, e-mail ....................... ,
и ............................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на родител или настойник,
попечител, лице, полагащо грижа)
местоживеене (постоянен адрес): ........................
.................................................................................. ,
настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен
от постоянния адрес): .............................................
.................................................................................. ,
телефон: ……………………………, e-mail ........................
УВАЖ АЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
ДИРЕКТОР,
Моля да бъда записан/а в повереното Ви
училище в …….. клас, дневна форма на обучение,
специалност: ................
Декларирам, че по време на обучението си
ще изучавам като първи чужд език – ....... език.
Прилагам следните документи:
1. Свидетелство за основно образование – оригинал.
2. Медицинско свидетелство – оригинал (с данни
по чл. 10, т. 6).
3. Актуални снимки на ученика – 3 броя.
Подпис на ученика: …………
Приел заявлението:...... Подпис на родителя
.......................................... (настойника): ………………“

§ 16. Досегашното приложение № 3 към
чл. 31 става приложение № 5 към чл. 31 и се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 31
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖК А
за резултатите от положени изпити за проверка на способностите след завършен VII клас в
училища по изкуствата

............................................, гр./с.............................. ,
(училище)
община ............................., област ......................... ,
издава настоящата служебна бележка на кандидата
...................................................................................
.................................................................................. ,
(трите имена на кандидата)
ЕГН ......................................................................... ,
входящ номер: ....................................................... ,
в уверение на това, че е получил следните резултати от положените изпити по:
1. ........................ оценка ............... (...................... )
2. ........................ оценка ............... (...................... )
3. ........................ оценка ............... (...................... )
Директор: .................
.......................
(име и фамилия)
(подпис)
Получил: ..........
(подпис)
Дата: ......................... г.“

Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
8537
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 16
от 27 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и
първенства“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
813080 „Организатор на спортни прояви и
първенства“ от област на образование „Услуги
за личността“ и професионално направление
813 „Спорт“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 813080 „Организатор на спортни
прояви и първенства“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността
8130801 „Организация на спортни прояви и
първенства“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите 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 специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
813080 „Организатор на спортни прояви и
първенства“ включва общата, отрасловата и
специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия 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

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които през тази година започват обучението
си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включително, 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 ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 53 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Организатор на спортни прояви и първенства“
(ДВ, бр. 19 от 2012 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 придобиване на квалификация по професията „Организатор
на спортни прояви и първенства“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813080

Организатор на спортни прояви и
първенства

Специалности:

Степен на професионална квалификация

8130801 О р г а н и з а ц и я н а Трета
спор т ни п рояви и
първенства
Ниво на квалификация
според Европейската
квалификационна рамка (ЕКР) – 4

Ниво на квалификация
според Националната
квалификационна рамка (НКР) – 4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
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на спортни прояви и първенства“ 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.) изискванията за входящото минимално образователно
равнище към кандидатите са:
• з а ученици – завършено основно образование;
• з а лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни
изпити за завършване на средно образование.
Изискването за минимално входящо квалификационно равнище при продължаващо професонално обучение с придобиване на трета степен
на професионална 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 и професионални знания,
умения и компететнтости
Придобиването на квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и първенства“ или по част от нея чрез валидиране на
придобити с неформално или информално учене
резултати от ученето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални 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, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Организаторът на спортни прояви и първенства изпълнява основно материално-технически,
логистични, информационни, комуникационни и
маркетингови дейности, свързани с планирането, организирането и провеждането на спортни
прояви и първенства.
При изпълнение на трудовите дейности организаторът на спортни прояви и първенства:
– разработва организационни планове за провеждане на спортни прояви и първенства;
– в зависимост от вида и спецификата на
спортните прояви и първенства планира
необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни
ресурси за провеждането им;
– о съществява контакти с външни институции и партньори;
– о съществява специализиран маркетинг на
спортни прояви и първенства;
– с ъдейства за реализиране на плановете за
логистично обслужване на спортните прояви и първенства (посрещане, настаняване,
транспорт, доставка на продукти и услуги,
церемонии и др.);
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– о сигурява необходимите съоръжения (основни и спомагателни) и други ресурси за
провеждане на спортни прояви;
– у частва в организационни структури за
управление на спортните прояви (организационни комитети и други помощни
оперативни звена, функционални направления и дейности по отделните аспекти от
организацията, координацията и управлението на спортното събитие);
– о сигу рява медицинското обслужване и
сигурността (охрана, противопожарна безопасност, застраховане) при провеждане на
спортни прояви и първенства;
– о съществява подбор, подготовка и повишаване на квалификацията на доброволци и
подчинени служители (щатни и хонорувани
специалисти);
– о ценява и контролира работата на подчинените служители и доброволците;
– у частва в разработване на проектобюджет
на спортното събитие;
– р азработва проектодоговори с физически
и юридически лица;
– р азработва, прилага и спазва установените
стандарти и нормативни документи, свързани с организацията на спортни прояви
и първенства;
– п роучва и анализира резултатите от реализацията на проведените спортни прояви и
първенства, включително удовлетвореността на участници, зрители, гости, медии,
партньори и др.;
– и зготвя и представя отчети и доклади за
проведените спортни прояви и първенства;
– о съществява разплащанията към трети
страни – технически лица (съдии, секретари и др.), доставчици на продукти и услуги,
партньори (физически и юридически лица).
Организаторът на спортни прояви и първенства е отговорен за сигурността на други хора
(участници, зрители, гости), за спазването на
сроковете и поетите договорни ангажименти към
физически и юридически лица, за качеството и
начина на провеждане на спортните прояви, за
спазването на изискванията и удовлетворението
на потребителите и партньорите, за опазването
на материалната база и спортните съоръжения.
При работа с лични и институционални данни е
отговорен за поверителността на информацията,
до която има достъп.
Организаторът на спортни прояви и първенства трябва да умее да осъществява ефективна
комуникация, да бъде отговорен, дипломатичен,
да проявява дружелюбно отношение, учтивост,
да бъде адаптивен, гъвкав и комбинативен,
да проявява дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията,
желанията и изискванията на участниците в
спортните прояви. Способността за работа под
напрежение и стрес, спазването на срокове,
работата в екип са от съществено значение
за качественото упражняване на професията.
Предвид спецификата на дейностите, особено
при организиране и провеждане на спортни
прояви с международно участие, организаторът
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трябва да владее на необходимото професионално ниво чужд език.
Организаторът на спортни прояви и първенства работи в офис, както и на местата, в които
се провеждат спортните мероприятия. Работното
време често е ненормирано, като се налага да
работи в почивните и в празничните дни. За
упражняване на професионалната си дейност
използва офис оборудване и технически средства:
телефон, факс, компютър, времеизмервателни
технологии, интернет, комуникационна техника,
програмни продукти и др.
При изпълнение на трудовите си задължения
се отчита пред управителя/управителния съвет
на спортната организация.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и първенства“, могат да
продължат обучението си по друга професия от
професионално направление „Спорт“.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация 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 придобилият трета
степен на професиона лна к ва лификаци я по
професията „Организатор на спортни прояви и
първенства“ може да заема следните длъжности
от НКПД:
• 1431-3016 Управител, спортни дейности
• 3339-3010 Агент, спорт
• 3422-3008 Служител, спортна организация
• 3422-3009 Организатор, спортни прояви и
първенства, както и други длъжности, допълнени
при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ за специалност „Организация на спортни прояви и първенства“ – трета
степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
• ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
Р У 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работното
място
Р У 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Р У 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 2. Предприемачество
Р У 2.1. Познава основите на предприемачеството
Р У 2.2. Формира предприемаческо поведение
Р У 2.3. Участва в разработването на бизнес план
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• ЕРУ 3. Икономика
Р У 3.1. Познава основите на пазарната
икономика
Р У 3.2. Познава харак терист ик и те на
производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
• ЕРУ 4. Организация на труда
Р У 4.1. Организира работния процес
Р У 4.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
• ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
• ЕРУ 6. Информационни и комуникационни
технологии
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 6.2. Комуникира с ИКТ
РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
Р У 6.4. Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
Р У 6.5. Решава проблеми при работата
с ИКТ
• ЕРУ 7. Спорт
Р У 7.1. Познава същността на спорта и
ползите от него
Р У 7.2. Познава организационната система
на спорта
Специфична професионална подготовка
• ЕРУ 8. Планиране на спортни прояви и
първенства
РУ 8.1. Оформя идея за спортно събитие
Р У 8.2. Съставя финансов план на спортно
събитие
Р У 8.3. Съставя оперативен план на спортно събитие
Р У 8.4. Съставя маркетингов план на
спортно събитие
• ЕРУ 9. Организиране на спортни прояви
и първенства
Р У 9.1. Осигурява финансови ресурси за
спортно събитие
Р У 9.2. Осигурява човешки ресурси за
спортно събитие
Р У 9.3. Осигурява материално-технически
ресурси за спортно събитие
Р У 9.4. Осигурява медицинско обслужване
и сигурност при провеждането на спортно
събитие
Р У 9.5. Осигурява логистично обслужване
за спортно събитие
Р У 9.6. Осигурява информираност и публичност за спортно събитие
• ЕРУ 10. Провеждане на спортни прояви и
първенства
Р У 10.1. Координира провеждането на ПР
дейности за спортно събитие
Р У 10.2. Координира дейностите по откриване и провеждане на спортно събитие
Р У 10.3. Координира провеж дането на
церемония по награждаване и закриване
на спортно събитие
Р У 10.4. Анализира и оценява социалния
и икономическ и я ефек т от проведено
спортно събитие
3.2. Описание на ЕРУ
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Обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на едини- Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Организатор на спортни прояви и първенства
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място

Знания

• П
 ознава 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

• У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване 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

• С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните 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 учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
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

• О
 рганизира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и
рециклиране

Компетентности

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

•
•
•
•
•

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
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Умения

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
• 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

Компетентности

• А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави
предложения 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 оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
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
Наименование на едини- Предприемачество
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Организатор на спортни прояви и първенства
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Знае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена фирма или организация

Компетентности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

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 учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план
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Знания

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

Умения

• А
 нализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или
организация

Компетентности

• Разработва проект на бизнес план в екип

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• 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

ЕРУ 3
Наименование на едини- Икономика
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Организатор на спортни прояви и първенства
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•
•
•
•

Умения

• И
 нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

• С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристики на производствената дейност в предприятие

Знания

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

Умения

• О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено предприятие

Компетентности

• С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий

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

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• 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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Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на едини- Организация на труда
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Организатор на спортни прояви и първенства
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Планира работния процес в съответствие с изискванията
• Съставя график за срочното изпълнение на работните задачи
• Спазва ������������������������������������������������������������������
изискванията на основните
��������������������������������������������������
нормативни актове, свързани с ����������
упражняването на професията

Компетентности

• Ефективно организира работния процес
• Мотивира необходимостта от промени в работата и прави предложения за
въвеждането им

Резултат от учене 4.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

• Познава видовете дейности в работния процес
• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите

Умения

• Организира дейностите в работния процес
• Спазва етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на етична и конструктивна работната среда

Компетентности

• Ефективно разпределя дейностите в работния процес
• Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда и конструктивни работни взаимотношения

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Познава
Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на спортните организации
структурата на стопанските организации
нормирането на работния процес
нормативните документи, свързани с упражняването на професията
начините за планиране на ресурси, свързани с работния процес

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• организацията на работния процес
За средство 2:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ 5
Наименование на едини- Комуникация и чужд език
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Организатор на спортни прояви и първенства
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• П
 ознава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки
• Познава различните видове работни екипи и начините за координация

Умения

• О
 съществява устна комуникация с екипа и персонала на спортната организация и структурата за управление на спортно събитие (организационния
комитет)
• Осъществява писмена делова кореспонденция със структурите, с които организира спортното събитие

Компетентности

• К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол
• Поема отговорности за ефективна работа в екипа

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

Познава
Познава
Познава
Познава
денция
• Познава

етичните норми на бизнес комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
начините на поведение при възникване на конфликти
правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонначините за водене на делова комуникация

Умения

• Р
 азпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по време
на бизнес комуникацията
• Участва в разрешаването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията
• Води делова комуникация – писмена и устна
• Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

• П
 ровежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно индивидуалните им особености
• Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава
интересите на организацията

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

• Ч
 ете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) 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

• В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми, както и да изпълнява служебните си задължения

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 6
Наименование на едини- Информационни и комуникационни технологии
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Организатор на спортни прояви и първенства
сията:
Ниво по НКР:

4

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Обработва информация с ИКТ

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 надежността 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

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
• 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
поддиректории (папки)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2:

Комуникира с ИКТ

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 учене 6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание

Резултат от учене 6.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

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

Умения

• И
 дентифицира 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

• С
 пособен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната
среда, в която работи
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Резултат от учене 6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

• С
 пособен 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.)

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството 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 провеждане • Учебен/компютърен кабинет
на оценяването:
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

• П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания,
умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 7
Наименование на едини- Спорт
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Организатор на спортни прояви и първенства
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Познава същността на спорта и ползите от него

Знания

• П
 ознава образователните, здравните, социалните, културните и възстановителните функции на спорта
• Познава основните принципи, ценности, правила и норми на спорта
• Познава процеса на създаване и активиране на социални ползи от участие в
спортни дейности и състезания
• Познава вредите и последиците от употребата на допингиращи субстанции
• Познава методите за повишаване на информираността и образоваността на
спортистите по отношение превенцията на използването на допингиращи субстанции

Умения

• Р
 азработва програма за планиране, създаване, управление и практическа активация на социални ползи от участие в спортни дейности и състезания

Компетентности

• П
 опуляризира сред населението ползите за здравословния начин на живот от
редовните занимания със спорт

Резултат от учене 7.2:

Познава организационната система на спорта
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Знания

• П
 ознава организацията на спорта на национално, европейско и световно ниво
и функциите на различните институции – общини, министерства, спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети
• Познава нормативната уредба, свързана с физическото възпитание и спорта – закони, наредби и др.
• Познава особеностите на физическата активност и спортните дейности през
свободното време
• Познава особеностите на организирания аматьорски спорт (спорт за учащи,
ведомствен спорт, физическа активност и спорт за лица с увреждания)
• Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески
спорт, елитен спорт)

Умения

• И
 дентифицира мястото на своята спортна организация в системата на спорта
и възможните източници на финансиране

Компетентности

• К
 онсултира заинтересованите относно възможностите за практикуване на
спорт съобразно техните нужди, желания и възможности

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спорта

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрирани професионални знания от областта на спорта

Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8
Наименование на едини- Планиране на спортни прояви и първенства
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Организатор на спортни прояви и първенства
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Оформя идея за спортно събитие

Знания

• П
 ознава значението и функциите на спортните събития за развитието на спорта – социални, спортни, икономически, ресурсни, медийни и политически
въздействия
• Познава особеностите (характеристиките) на спортните събития като вид социални събития
• Познава класификацията на спортните състезания и прояви и различните класификационни признаци
• Разбира мястото на състезанията в отделните етапи и цикли от спортната
подготовка
• Разбира ролята на спортните събития като средство за стратегическо развитие
на спортните организации и увеличаване на социално-икономическата значимост на спорта
• Познава структурата и съдържанието на основните документи за планиране и
провеждане на спортни състезания и прояви – спортния календар и наредбата
за спортни състезания
• Познава техническите, логистичните, организационните, административните,
маркетинговите, финансовите изисквания на националната и/или международната федерация за съответния вид спортно събитие

Умения

• Формулира целите и планира ефектите от спортното събитие
• Определя вида на спортното събитие и неговия териториален обхват, спортологичното съдържание, квалификацията и пола на участниците, системата на
провеждане и класиране и финансовите условия за участие
• Изготвя и съгласува проект на наредба за провеждане на спортното състезание
или друг вид спортна проява

Компетентности

• П
 редлага идея за спортно състезание или проява, като проявява творчество и
съобразителност
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Резултат от учене 8.2:

Съставя финансов план на спортно събитие

Знания

• Познава структурата и съдържанието на финансовия план
• Познава възможните източници на разходи (различните видове ресурси и услуги, необходими за организацията и провеждането на спортно събитие)
• Познава източниците за финансиране на физическото възпитание и спорта

Умения

• О
 пределя размера на разходите за различните ресурси и услуги и го съгласува
с ръководството на спортната организация
• Идентифицира вида на разходите, които могат да бъдат осигурени от собствения бюджет на спортната организация
• Определя сроковете за плащане на различните ресурси и услуги и ги съгласува
с ръководството на спортната организация
• Изготвя бюджет на спортно състезание или проява и го съгласува с ръководството на спортната организация

Компетентности

• Участва в съставянето на финансов план на спортно събитие

Резултат от учене 8.3:

Съставя оперативен план на спортно събитие

Знания

•
•
•
•

Умения

• О
 пределя задачите (осигуряване на различни стоки и услуги), които трябва да
бъдат изпълнени, както и срока за изпълнението им
• Изготвя оперативен план за конкретната спортна проява
• Създава организационна структура/организационен комитет
• Разпределя отговорностите и задачите на различните членове на организационния комитет

Компетентности

• Самостоятелно съставя оперативен план на спортно събитие/проява

Резултат от учене 8.4:

Съставя маркетингов план на спортно събитие

Знания

• Познава пазара на спортни събития
• Знае основните закони на икономиката – закона за търсенето и закона за
предлагането
• Знае значението на маркетинга в спорта, неговите цели, функции и принципи
• Знае специфичните особености на спортния маркетинг, компонентите на
външната и вътрешната маркетингова среда
• Познава характеристиката на спортните събития като специфичен маркетингов продукт
• Знае основните дейности при маркетинговото осигуряване на спортни събития
• Познава същността и елементите на маркетинговия микс – продукт, цена,
дистрибуция, промоция
• Познава същността на елементите на промоционалния/комуникационния
микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите,
връзки с обществеността
• Знае основни концепции и подходи на приложение на маркетинга в спорта
• Знае маркетингови стратегии в спорта
• Знае принципите за разработване на средства за визуална идентификация и
брандиране на събитието (лого, мото, форми, цветове, промоционални и комуникационни материали и др.)
• Познава етапите и дейностите в разработването и провеждането на маркетингово проучване/изследване

Умения

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Познава същността на управлението
Познава различни стилове и методи на организиране
Знае управленските функции и мястото им в цикъла на управленските процеси
Познава методите за мрежово планиране (Гантови графици) и тяхното приложение при спортни събития
• Познава критерии за ефективност и ефикасност на управленските дейности
• Познава основните типове дейности и субекти при организацията на спортни
събития, свързани с финансовото осигуряване, човешките ресурси, материално-техническото осигуряване, медицинското обслужване, сигурността, логистичното обслужване, информираността и публичността

Провежда и анализира резултатите от маркетингови проучвания
Идентифицира целевите групи потребители (зрители) на спортно събитие
Идентифицира други конкурентни събития
Определя потенциалните рекламодатели и спонсори
Определя категориите билети и тяхната цена
Определя начините за продажби на билети
Определя каналите за реклама на спортното събитие
Определя каналите за връзка с обществеността
Избира дизайна и вида на сувенирите, които да се предлагат
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Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да състави маркетингов план на спортно събитие,
като проявява творчество и съобразителност

Средства за оценяване:

Средство 1 (РУ 1):
• Изготвя наредба за състезание по вид спорт
Средство 2 (РУ 1, РУ 2 и РУ 3):
• Изготвя финансов, оперативен и маркетингов план за спортно събитие по
зададени идея, програма на провеждане и специфични особености

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1 (РУ 1):
• Изготвена е наредба за провеждане на състезание, която е пълна и включва:
цел и задачи, място и време, ръководство, условия за участие, система за
провеждане и класиране, програма, финансови изисквания, награди, заявки за
участие, заключителни/общи разпоредби
За средство 2 (РУ 1, РУ 2 и РУ 3):
• Изготвени са финансов, оперативен и маркетингов план. Те са:
− изчерпателни, съобразени с вида на спортното събитие и неговия мащаб,
с квалификацията и пола на участниците, системата на провеждане и класиране
− за всяка дейност е посочен срокът на изпълнение, броят на заетите с изпълнението лица и необходимите ресурси

ЕРУ 9
Наименование на едини- Организиране на спортни прояви и първенства
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Организатор на спортни прояви и първенства
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Осигурява финансови ресурси за спортно събитие

Знания

• Познава потенциалните източници за финансиране на спортни събития
• Проучва потенциални спонсори и техните възможности (финансови средства,
доставка на стоки или услуги)
• Знае механизмите и факторите за осигуряване на спонсори и рекламодатели
на спортни събития

Умения

• О
 пределя размера на необходимия ресурс за спортното събитие съобразно
финансовия план
• Подготвя проектно предложение за съфинансиране на спортното събитие чрез
различни местни, национални и европейски програми за финансово подпомагане на спорта
• Разработва спонсорски пакети и изготвя спонсорски оферти
• Установява връзки и води преговори с потенциални спонсори
• Изготвя договори за спонсорство
• Измерва ефектите от реализирано спонсорство
• Определя категориите билети, тяхната цена и начините за продажба

Компетентности

• С
 пособен е да изготви своевременно необходимите документи за осигуряване
на финансовите ресурси за спортно събитие/проява

Резултат от учене 9.2:

Осигурява човешки ресурси за спортно събитие

Знания

• П
 ознава кадровото осигуряване за конкретното спортно събитие или друга
проява – видове спортни и други специалисти
• Познава ролята и значението на доброволчеството при реализирането на
спортни събития
• Познава особеностите на работата с доброволци
• Познава методите за набиране, подбор, обучение, мотивиране и запазване на
доброволчески персонал
• Познава трудовото законодателство и особеностите на различните видове договори
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Умения

• П
 рилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски
решения и тяхното подпомагане
• Изготвя обява за свободна работна/доброволческа позиция и определя критерии за подбор
• Провежда интервюта с кандидат-доброволците и доброволците за работа
• Запознава новоназначените служители и доброволците с техните задължения
и отговорности

Компетентности

• С
 пособен е да осигури необходимите човешки ресурси за провеждане на спортното събитие

Резултат от учене 9.3:

Осигурява материално-технически ресурси за спортно събитие

Знания

• П
 ознава различни методи за вземане на управленски решения и тяхното подпомагане
• Познава видовете спортни обекти и съоръжения – стадиони, спортни зали,
мотописти, ски писти, басейни, спортни площадки и др.
• Познава видовете собственост и форми на управление на спортните съоръжения
• Познава регистрите на спортните обекти
• Познава използваните във вида спорт спортни пособия, уреди, техника и др.

Умения

• П
 рилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски
решения и тяхното подпомагане
• Посочва материално-техническите и спортно-инфраструктурните ресурси, необходими за реализация на спортното събитие, в зависимост от вида спорт
• Изготвя проектоплан за осигуряване с необходимите материално-технически
ресурси на спортното събитие и го съгласува с ръководството на спортната
организация
• Изготвя график за доставка на планираните материално-технически ресурси
• Съвместно с компетентно лице проверява техническата изправност на спортните уреди и съоръжения и предприема дейности по отстраняването на установена техническа неизправност

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно или в екип да осигури материално-технически ресурси за спортно събитие

Резултат от учене 9.4:

Осигурява медицинско обслужване и сигурност при провеждането на спортно
събитие

Знания

• З
 нае различни методи за вземане на управленски решения и тяхното подпомагане
• Познава нормативната уредба, свързана с медицинското обслужване и сигурността на масови спортни събития

Умения

• П
 рилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски
решения и тяхното подпомагане
• Осъществява и поддържа контакти с медицински екипи, охранителни фирми,
органи на местната власт, органи на реда и договаря условията за предоставяне
на медицинско обслужване и услуги по сигурността
• Предприема организационни и други мерки за навременна намеса в случай на
агресивно поведение и насилие от страна на зрителите
• Осигурява постоянно присъствие на лица, притежаващи квалификация за обслужването на техническите и строителните съоръжения, които при необходимост да предприемат незабавно необходимите мерки за осигуряване сигурността и безопасността на спортния обект
• Осигурява контрол на достъпа до спортната зона и следи да не бъде превишен
допустимият капацитет
• Проверява достъпа до аварийните изходи

Компетентности

• С
 пособен е да осигури необходимото медицинско обслужване и сигурността
при провеждане на спортно събитие

Резултат от учене 9.5:

Осигурява логистично обслужване за спортно събитие

Знания

• З
 нае различни методи за вземане на управленски решения и тяхното подпомагане
• Познава допълнителните/съпътстващите услуги, имащи отношение към реализирането на спортно събитие
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Умения

• П
 рилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски
решения и тяхното подпомагане
• Извършва резервации в хотели и места за настаняване, договаря преференциални цени
• Осигурява транспорт за участниците в спортното събитие от местата за настаняване до мястото на неговото провеждане
• Осигурява изработката и доставката на рекламни сувенири, рекламни пана,
знамена, купи, медали и др.
• Осигурява доставката на спортни пособия и съоръжения
• При необходимост договаря с местните власти удължено работно време на
градския транспорт в полза на зрителите
• Осигурява изхранването на състезатели, спортно-технически лица, официални
гости, доброволци и членове на организационния екип по време на спортното
събитие
• Изготвя брошура с техническа информация и практически съвети за участниците в събитието (състезатели, треньори, спортно-технически лица, официални
гости и др.)

Компетентности

• Способен е да осигури логистично обслужване на спортно събитие

Резултат от учене 9.6:

Осигурява информираност и публичност на спортно събитие

Знания

• З
 нае различни методи за вземане на управленски решения и тяхното подпомагане
• Познава основните организации, институции и структури, които имат отношение към управлението на физическото възпитание и спорта
• Познава добрите практики при осъществяване на връзките с обществеността
• Знае принципите за разработване на средства за визуална идентификация и
брандиране на събитието (лого, мото, форми, цветове и др.)

Умения

• П
 рилага различни методи за проучване на средата, вземане на управленски
решения и тяхното подпомагане
• Изготвя различни рекламни послания (аудио, аудио-видео, печатни) според
планираните канали за информираност и публичност
• Установява връзки с медии и предизвиква техния интерес
• Осъществява връзки с обществеността
• Подготвя прессъобщения
• Организира пресконференции и други събития за популяризиране на провежданите спортни прояви и първенства
• Информира, консултира и мотивира различни групи потребители за възможностите за участие в (или наблюдението на) спортното събитие
• Изготвя презентации с информация за характеристиките и ползите от участието в (или наблюдението на) спортно събитие
• Изготвя медиен план при организацията и реализацията на спортни събития

Компетентности

• Способен е да осигури информираност и публичност на спортно събитие

Средства за оценяване:

Средство 1 (РУ 1):
• Изготвяне на спонсорска оферта до потенциален спонсор
Средство 2 (РУ 2):
• Изготвяне на обява за свободна работна позиция, свързана с дейности по организацията и провеждането на спортно събитие по вид спорт, и определяне
на критерии за подбор
Средство 3 (РУ 3):
• Решаване на тест с въпроси от нормативната уредба, свързана със спортните
обекти и съоръжения, формата им на управление и вида собственост
Средство 4 (РУ 4):
• Решаване на тест с въпроси от нормативната уредба, свързана с медицинското
обслужване и сигурността на масови спортни събития
Средство 5 (РУ 5):
• Изготвяне на брошура с техническа информация и практически съвети за участниците (състезатели, треньори, спортно-технически лица, официални гости и др.)
Средство 6 (РУ 6):
• Изготвяне на прессъобщение по повод предстоящо спортно събитие по вид
спорт

Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4, 5 и 6:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1 (РУ 1):
• Изготвена е спонсорска оферта, която:
− предлага различни спонсорски пакети, включващи разнообразни рекламни
услуги
− съобразена е с възможностите и дейността на потенциалния спонсор и дава
възможност да подкрепи събитието не само с финансови средства, но и с
предоставянето на различни стоки и услуги
− по привлекателен начин представя ползите за спонсора и предоставените
възможности
− идентифицира сходствата между профила на зрителите (потребителите на
спортното събитие) с този на потребителите на стоките и услугите на спонсора (неговата целева група)
− съдържа обръщение, дата и място на провеждане на събитието и на пресконференциите, имената на по-известни участници (спортисти, ВИП гости),
приблизителния брой очаквани зрители и информация за техния социалнодемографски, възрастов, образователен и икономически профил, очакваното и осигурено медийно отразяване, възможност за директна продажба на
билети и разполагане на промоционален щанд на мястото на събитието
За средство 2 (РУ 2):
• Изготвена е обява за свободна работна позиция, която:
− е пълна и целесъобразна – включва изисквания за заемане на длъжността,
за необходимите знания, умения и личностни качества, работното време,
трудовото възнаграждение, начините за кандидатстване, изброени са задълженията и отговорностите
− по атрактивен начин представя възможността на кандидатите да бъдат част
от организацията на спортното събитие
− определя критериите за подбор, съобразени с мащаба на състезанието/
събитието и вида спорт
За средство 3 (РУ 3):
• Демонстрирани са знания по отношение на нормативната уредба, отнасяща
се до спортните обекти и съоръжения, формата им на управление и вида собственост
За средство 4 (РУ 4):
• Демонстрирани са знания по отношение на нормативната уредба, отнасяща
се до медицинското обслужване и сигурността на масовите спортни събития
За средство 5 (РУ 5):
• Изготвена е брошура с техническа информация и практически съвети за участниците (състезатели, треньори, спортно-технически лица, официални лица и
други), която включва:
− възможните средства за транспорт от летища, жп гари и автогари до хотела
и обратно и цената на пътуването
− програмата на събитието
− практическа информация за дестинацията, като: валута, климат, електрическа мрежа, местни забележителности, говорими езици от обслужващия
туристически персонал и др.
За средство 6 (РУ 6):
• Подготвено е прессъобщение, което:
− е атрактивно и с подходящ обем
− дава подробна информация за предстоящото събитие
− изтъква ползите от участието в (или наблюдението на) спортното събитие
ЕРУ 10
Наименование на еди- Провеждане на спортни прояви и първенства
ницата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 10.1:
Знания

4
4
Организатор на спортни прояви и първенства
4
4
Координира провеждането на PR дейности за спортно събитие
• Познава добрите практики при провеждане на пресконференции и целеви PR
кампании
• Познава особеностите на вида спорт и традициите при провеждането на пресконференции
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 10.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 10.3:
Знания

Умения

Компетентности
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 нформира медиите за времето и мястото на провеждане на пресконференИ
цията и участниците в нея
• Проверява изправността на аудио-визуалната техника (озвучителна система,
видеоекрани и др.)
• Осигурява видимостта на рекламните пана зад и пред панелната маса
• Подрежда по подходящ начин местата за сядане в залата според нейния капацитет и очаквания брой журналисти
• Съдейства за доброто разположение на TV����������������������������������
������������������������������������
камерите, тяхната видимост и разположението на микрофони
• Съобщава техническа информация за предстоящото спортно събитие – време,
място, официални гости, очаквания и особености
• Разпространява сред медиите предварително подготвено прессъобщение
• Самостоятелно координира провеждането на пресконференция за спортно
събитие
• Следи за продължителността на отделните изказвания и спазването на добрия тон
Координира дейностите по откриване и провеждане на спортно събитие
• Познава атрактивни практики (шоу изпълнения), подходящи за откриването и
за по време на техническите паузи на спортните събития
• Познава традициите при откриването на състезания по вида спорт
• Знае възможните непредвидени ситуации, които могат да възникнат по време
на спортно събитие, и начините за справяне с тях
• Знае особеностите на вида спорт и основните правила в конкретната дисциплина
• Проверява присъствието на членовете на организационния екип, ангажирани
с провеждането на спортното събитие
• Осигурява видимостта на рекламните пана
• Съдейства за доброто разположение на TV камерите и тяхната видимост
• Съдейства за настаняването на официалните гости
• Проверява изправността на аудио-визуалната техника (озвучителна система,
видеоекрани и др.)
• Информира членовете на екипа за възникнала необходимост от съдии, треньори, състезатели и различни спортно-технически лица, свързани с провеждането
на спортното събитие, и осигурява тяхното присъствие
• Идентифицира факторите, които могат да променят планираните графици при
провеждане на спортните прояви и първенства
• Информира водещия на събитието относно промени в графика, присъствието на
официални лица и друга информацията, която да бъде съобщена на зрителите
• Наблюдава и координира действията на останалите членове на организационния екип
• Самостоятелно координира дейностите по откриване и провеждане на спортно
събитие
• Следи за технологичната последователност и планираната продължителност
при провеждането на спортното събитие
• Предприема адекватни мерки за промени в графиците на спортните прояви и
първенства при възникване на обстоятелства, които възпрепятстват спазването
на плана
Координира провеждането на церемония по награждаване и по закриване на
спортно събитие
• Познава атрактивни практики (шоу изпълнения), подходящи за закриване на
спортни събития
• Познава традициите при награждаването и закриването на състезания по вида
спорт
• Проверява изправността на аудио-визуалната техника (озвучителна система,
видеоекрани и др.)
• Подрежда по подходящ начин купите, медалите и другите награди в близост
до сцената/мястото на връчване
• Осигурява видимостта на рекламните пана
• Съдейства за доброто разположение на TV камерите и тяхната видимост
• Осигурява достъп на журналистите до спортните отбори (състезатели, треньори и др.) за провеждане на интервюта
• Проверява благосъстоянието на членовете на организационния екип, ангажирани с провеждането на спортното събитие
• Самостоятелно координира провеждането на церемония по награждаване и по
закриване на спортно събитие

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

Резултат от учене 10.4:

Анализира и оценява социалния и икономическия ефект от проведено спортно
събитие
Знания
• Познава критериите и методите за определяне и измерване на социалните
ефекти от спортни събития
• Познава методите за определяне на икономическата възвръщаемост
• Познава основните финансови документи при подготовката и отчитането на
спортни събития
• Знае начините за извършване на плащанията
• Знае факторите, определящи социално-икономическата значимост на спортните събития
Умения
• Пресмята финансовите приходи и разходи
• Пресмята финансовите печалби
• Изготвя отчети за извършената работа и направените разходи
• Определя икономическата възвръщаемост
• Съхранява касови бележки, фактури и други платежни документи
• Оценява оставеното материално наследство
• Идентифицира оставеното социално наследство
• Оценява качеството на създадената организация за провеждане на спортната
проява
• Обобщава информация и я вписва прецизно в отчетните документи
Компетентности
• Самостоятелно анализира и оценява социалния и икономическия ефект от
проведено спортно събитие
• Aнализира резултатите от дейността си, предлага решения за повишаване на
ефективността и подобряване качеството на организацията и провеждането на
спортни прояви и първенства
Критерии за оценяване: Средство 1:
• Изготвяне на доклад относно организацията и провеждането на наблюдавано
на живо спортно събитие
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Осигурен достъп и присъствие на изпитваното лице до спортно събитие в
ролята на зрител
• Учебен/компютърен кабинет
Начини и средства за За средство 1:
оценяване:
• Изготвен е доклад относно наблюдавано на живо спортно събитие, представени са проучвания, които анализират неговата организация и провеждане. В
доклада:
− са отбелязани както реализираните добри практики, така и допуснатите
грешки и пропуски, възникналите непредвидени затруднения и др.
− е отчетена удовлетвореността на зрителите, участието на спонсори и рекламодатели, медии и официални лица
− е оценена социално-икономическата значимост на спортното събитие, като
са взети предвид всички фактори за нея
4. Изисквания към материалната база
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в учебни кабинети, а по учебна
практика – както в зали на обучаващата институция, така и в офиси на спортни организации
(федерации, асоциации, съюзи, клубове) и общински звена (дирекции, отдели, центрове за
младежки и спортни дейности).
4.1. Учебен кабинет
Учебните кабинети трябва да разполагат със:
образци на табла, информационни материали,
мултимедийни материали за онагледяване.
Обзавеждането и оборудването на учебния
кабинет включва: работно място на обучаващия
(работна маса и стол), работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), учебна дъска,
мебели, гладка свободна стена за окачване на
нагледни материали, екран, компютър, мултимедия, демонстрационни макети и модели; онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни
продукти и др.

4.2. Компютърен кабинет
Необходимо е обучаващата институция да
разполага с учебен кабинет за компютърно обучение с учебна дъска, аудио-визуална техника
(шрайбпроектор, мултимедия), работно място
за преподавателя и работно място за всеки обучаван. Работното място включва стол, работна
маса и компютър с инсталиран софтуер за текст,
таблица, графика, чертеж.
4.3. Спортни обекти и съоръжения
За целите на обучението по практика се
използват специализирани спортни обекти и
съоръжения – стадиони, спортни зали, басейни,
писти и др., в зависимост от вида спорт.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професи-
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оналните 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 квалификация „учител“, ако са придобили съответната
професионална квалификация при условията и
по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
8317

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Нaредба
№ 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни
товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., бр. 16 от 2010 г.;
попр., бр. 18 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100
от 2011 г., бр. 87 от 2013 г., бр. 76 от 2015 г.,
бр. 76 от 2017 г.; попр., бр. 77 от 2017 г.; изм.
и доп., бр. 33 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 2 се създава изречение
второ: „не се изисква представянето на копие
от трудовия договор на консултанта, когато
той е сключен с работодател по смисъла на
§ 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези
случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ извършва служебна проверка
за сключен трудов договор в регистъра на
уведомленията за сключване, изменение или
прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден
в Националната агенция за приходите;“.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 се създава изречение второ: „за
имоти по чл. 11, ал. 1 на територията на Република България документи не се представят,
когато документите подлежат на вписване и
са вписани в имотния регистър, като в тези
случаи се извършва служебна проверка;“.
2. В т. 4 се създава изречение второ: „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица
извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 12, т. 2 в Националния център
за информация и документация за заявените

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

лица, които притежават диплома, издадена
от чуждестранни висши училища;“.
§ 3. В приложение № 1б към чл. 15, ал. 1
наименованието на част „Прилагам следните
документи“ се заменя с „Представям следните данни и документи“ и се правят следните
допълнения:
1. В графа четвърта думите „копие на документ за собственост или договор за наем
за помещенията, които се ползват за учебен
кабинет“ се заменят с „помещенията, които ще
се ползват за учебен кабинет: ……………………………..
(посочват се идентификационни данни за имотите), се ползват на основание ……………………………..,
във връзка с което прилагам копие на документ за собственост/договор за наем/друг
документ, който удостоверява правото да се
ползват помещенията (документ по чл. 11, ал. 1
не се прилага, когато подлежи на вписване и е
вписан в имотния регистър);“.
2. В графа пета след думите „извършване
на обучение“ се поставя запетая и се добавя
„извън случаите по чл. 15, ал. 1, т. 4, изречение второ;“.
3. В графа шеста се създават изречения
второ и трето: „не се изисква представянето
на копие на свидетелствата, които са издадени
от органите на Министерството на вътрешните
работи; в тези случаи Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12,
т. 1 в регистъра на българските документи
за самоличност, воден в Министерството на
вътрешните работи;“.
4. В графа седма след думите „в оригинал“
се поставя тире и се добавя „прилагат се за
лицата, които не са български граждани;“.
§ 4. В т. 7 от приложение № 7 към чл. 38,
ал. 1 означението „OX“ се заличава.
§ 5. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2017 г.“ се
заменят с „3 януари 2018 г.“.
Допълнителна разпоредба
§ 6. Наредбата въвежда изискванията относно превозите на опасни товари по шосе
на Директива (ЕС) 2018/217 на Комисията от
31 януари 2018 г. за изменение на Директива
2008/68/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно вътрешния превоз на опасни
товари, състоящо се в адаптиране на раздел
I.1 от нейното приложение I към научнотехническия прогрес (OB L 42, 15.02.2018 г.).
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
За министър на околната
среда и водите:
Красимир Живков
8596
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАПОВЕД № АД-850-05-203
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събр ание и чл. 2, ал. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 13 и 15
от Закона за „Държавен вестник“ нареждам:
1. Считано от 1 януари 2019 г. определям цена
на отделен брой „Държавен вестник“ – 0,80 лв.
2. Определям следните цени на абонамент
за „Държавен вестник“:
за един месец	 – 	 8 лв.;
за три месеца	 – 	2 4 лв.;
за шест месеца	 – 	4 8 лв.;
за девет месеца	 – 	7 2 лв.;
за една година	 – 	9 6 лв.
3. Определям цени за получаване на брой
на „Държавен вестник“ по електронен път в
деня на отпечатването му и пускането му за
разпространение без право на препродаване и
преотстъпване на получената информация и без
право на разпространение на съдържанието на
„Държавен вестник“, както следва:
за един брой	 – 	 80 лв.;
абонамент за един месец	 – 	875 лв.;
абонамент за три месеца	 – 	1750 лв.;
абонамент за шест месеца	 – 	3500 лв.;
абонамент за една година	 – 	7 000 лв.
4. Считано от 1 януари 2019 г. определям размер на таксите за обнародване в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“, както следва:
а) за призовки на съдилища, за обявяване
на конку рси, за 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 -гол ям о т 1 стан дар т на ст раница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
б) 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 -гол ям о т 1 стан дар т на ст раница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
в) 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).
5. Считано от 1 януари 2019 г. определям
размер на таксата за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ за всяка
една публикация на обявления за концесии по
Закона за концесиите – 50 лв.

Копие от заповедта да се връчи на главния
редактор и на главния счетоводител на „Държавен вестник“ – за сведение и изпълнение.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на главния секретар на Народното
събрание.
Председател:
Цвета Караянчева
8678

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-55
от 27 август 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 11 на протокол № 74 от
заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.
на министъра на културата, нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Параскева“, УПИ V-599, кв. 55, гр. Лозница, община Лозница, област Разград, с класификация
на архитекту рно-строителна и художествена
недвижима културна ценност от Новото време
с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват на НКЦ:
1. Териториалният обхват на НКЦ е в границите
на УПИ V-599, кв. 55, от ПУП на гр. Лозница,
Заповед за одобрение № 724 от 26.11.1981 г. на
ОНС – Разград.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: УПИ VIII-598 и УПИ IX-597.
Б. Предписания за опазване:
1. Предписания за опазване на НКЦ:
1.1. Изисква се:
консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна
утвар, дървена решетка на емпория и пр.;
сондаж за съхранена стенопис в наоса на храма;
стилизиране на елементите от видим бетон
при църквата, камбанарията и чешмата, съобразявайки се с архитектурно-художествените им
характеристики;
премахване на по-късна пристройка – навес
до камбанарията;
отоплението на храма да се извършва с уреди,
които не отделят във въздуха сажди и твърди
частици и не могат да увредят стенописите или
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други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни
по начин, който не е в разрез с архитектурнохудожествения облик на храма и не пречи на
възприемането на елементите с такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък;
консервация и реставрация на камбанария
и чешма.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
1.2. Допуска се:
изписване на храма по съгласуван по реда на
действащата нормативна уредба проект;
благоустрояване на имота на храма, изграждане
на оградни зидове, алеи, както и засаждане на
нова растителност – характерна за района, при
съобразяване с облика на храма и подходите
към него;
поставяне на художествено и функционално
осветление в имота на храма, което не е закрепено
за самия обект и не пречи на неговото свободно
възприемане;
допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и камбанарията и не
възпрепятства експонирането им; то следва да
е едноетажно, ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди
или за жилище на свещеника.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Предписания за опазване на охранителната
зона:
Изисква се:
новото застрояване в границите на зоната да
бъде изнесено в западната част на имотите и да
не надвишава кота корниз 7,50 м.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него 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.
За министър:
Ам. Гешева
8563
ЗАПОВЕД № РД-9Р-56
от 27 август 2018 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 10 на протокол № 74 от
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заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г.
на министъра на културата, нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Богородица“ с идентификатор № 27156.501.78.1 в
с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград,
с класификация на архитектурно-строителна и
художествена недвижима културна ценност от
Новото време с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
A. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на НКЦ е в границите на имот с идентификатор № 27156.501.78
по кадастъра на с. Езерче, община Цар Калоян,
област Разград, утвърден със Заповед за одобрение
на КККР № РД-18-20 от 23.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: няма необходимост от охранителна зона,
тъй като устройствената среда е вече изградена, а
самият имот на църквата с обширен двор действа
като охранителна зона.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна
утвар, железни решетки по прозорци, ковани
дървени врати, железни кръстове по покрив,
каменна пластика на южна фасада и пр.;
премахване на теракотената настилка – след
задължително провеждане на сондажи за наличие на съхранени надгробни плочи в наоса на
храма – при наличие: да се изпълни консервация,
реставрация и експониране на каменните плочи;
възстановяване на настилката от дървено
дюшеме;
възстановяване на променени автентични
характеристики:
– почистване на фасадите от по-късно нанесени бои и мазилки, покриващи елементи от
лицев камък;
– препокриване на покрива с турски керемиди, характерни за периода на изграждането му;
– премахване на елементи на електрическата
мрежа, закачени по фасадите;
отоплението на храма да се извършва с уреди,
които не отделят във въздуха сажди и твърди
частици и не могат да увредят стенописите или
други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни
по начин, който не е в разрез с архитектурнохудожествения облик на храма и не пречи на
възприемането на елементите с такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък;
консервация и реставрация на съхранения
сегмент от оригинален ограден зид с порта; огра-
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дата и портите на имота да бъдат съобразени с
материалите и визията на съхранения оригинален
сегмент от ограда с порта;
консервация и реставрация на едноетажната
постройка в двора от запад и поддържане в добро
състояние на външния є вид;
преместване на камбанарията на старото є
място югозападно от храма съобразно кадастралния и дворищно-регулационен план на с. Езерче,
одобрени със Заповед № 276 от 1976 г.; новата
камбанария да бъде съобразена с архитектурнохудожествените особености на храма;
възстановяване целостта на оградния зид.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
изписване на храма по съгласуван по реда на
действащата нормативна уредба проект;
благоустрояване на имота на храма, както и
засаждане на нова растителност – характерна за
района, при съобразяване с облика на храма и
подходите към него;
изграждане на нова камбанария в югозападната част на имота, където няма директно да
възпрепятства погледа към храма от улицата;
поставяне на художествено и функционално
осветление в имота на храма, което не е закрепено
за самия обект и не пречи на неговото свободно
възприемане;
допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и не възпрепятства
експонирането є; то следва да е едноетажно,
ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди или за жилище
на свещеника.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него 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.
За министър:
Ам. Гешева
8564

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-17-45
от 11 септември 2018 г.
В Министерството на туризма е постъпило заявление-декларация с вх. № Т-89-00-3 от
17.08.2018 г. от Камен Костов – заместник областен управител на областната администра-
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ция – Сливен, Галина Стоянова – кмет на община
Казанлък, Никола Белишки – кмет на община
Панагюрище, Пенка Дойкова – кмет на община
Хисаря, Господин Господинов – кмет на община
Мъглиж, Стоян Чолаков – председател на УС на
туристическо сдружение „Туристическо дружество
Орела – 1935“, Димитър Овчаров – председател
на УС на Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Казанлък, относно учредяване на
организация за управление на туристически район
с наименование „Организация за управление на
туристически район „Долина на розите“.
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 Организация за управление
на туристически район „Долина на розите“ ще
се състои от следните туристически сдружения:
туристическо сдружение „Туристическо дружество
Орела – 1935“, притежаващо удостоверение за
вписване в НТР № 46 от 13.11.2013 г., и Сдружение
на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Казанлък,
притежаващо удостоверение за вписване в НТР
№ 76 от 25.11.2013 г., следните общини – Община
Казанлък, Община Панагюрище, Община Хисаря
и Община Мъглиж, както и Областна администрация – Сливен. 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 Организация за управление
на туристически район „Долина на розите“, както
и туристическият район, за управлението на който
се създава организацията, а именно туристически
район „Долина на розите“.
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 управление
на туристически район „Долина на розите“, видно
от Решение № 818 от 26.07.2018 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, Решение № 563 от 31.07.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Панагюрище, Решение № 592 от 24.07.2018 г. на Общинския съвет – гр. Хисаря, и Решение № 524 от 26.07.2018 г.
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на Общинск и я съвет – гр. Мъгли ж, както и
протоколи с решения за участие в процедура
по учредяване на Организация за управление
на туристически район „Долина на розите“ 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 туристически
район „Долина на розите“.
Министър:
Н. Ангелкова
8592

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-5
от 24 август 2018 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявление вх. № 09-42404 от 26.07.2018 г.
на СГКК – Варна, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Михалич, ЕКАТТЕ
48524, община Вълчи дол, одобрени със Заповед
№ РД-18-79 от 28.07.2016 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48524.1.183:
площ 11 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.48:
площ 16 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.49:
площ 5 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.50:
площ 361 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.51:
площ 337 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.59:
площ 2 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.63.55:
площ 568 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.63.56:
площ 141 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.63.57:
площ 4898 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.383:
площ 480 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.384:
площ 409 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 48524.70.385:
площ 1231 кв. м, начин на трайно ползване: водно
течение, река, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.386:
площ 3673 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.387:
площ 31 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 48524.72.21:
площ 805 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48524.1.2:
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 337 от 11.03.1999 г., данни
преди промяната: площ 2399 кв. м, данни след
промяната: площ 2316 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.1.3: начин на трайно ползване: за местен път, собственост
на Община Вълчи дол, данни преди промяната:
площ 17 288 кв. м, данни след промяната: площ
16 952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.1.17:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Димка Димова Мерджанова въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 211, том III,
от 6.04.2001 г., издаден нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ 865 кв. м, данни
след промяната: площ 728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.11.18:
начин на трайно ползване: водно течение, река,
собственост на държавата – МОСВ, данни преди
промяната: площ 4237 кв. м, данни след промяната: площ 4216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.1.19:
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 337 от 11.03.1999 г., данни
преди промяната: площ 21 081 кв. м, данни след
промяната: площ 16 287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.1.35:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Румен Радев Демиров въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на собственост в стари реални граници
№ 338 от 11.03.1999 г., данни преди промяната:
площ 2333 кв. м, данни след промяната: площ
2239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.1.45:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Ганка Железова Иванова въз основа
на документ: нотариален акт за собственост
върху недвижим имот, придобит по наследство
№ 3, том 8, рег. 1995, дело № 1397 от 6.07.2011 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
2103 кв. м, данни след промяната: площ 2021 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 48524.1.48:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Марин Гинчев Анастасов, Гергана
Димитрова А настасова, Димитър А настасов
Анастасов и Галина Анастасова Анастасова въз
основа на документ: нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност
№ 85, том 10, рег. 3148, дело № 1935 от 23.10.2015 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
5292 кв. м, данни след промяната: площ 4895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.1.49:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Христомир Иванов Христов въз
основа на документ: нотариален акт за продажба
на земеделска земя № 119, том 10, рег. 3384 от
29.12.2004 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ 827 кв. м, данни след промяната:
площ 669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.1.83:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Димка Димова Мерджанова въз основа
на документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 26, том II, рег. 463, дело № 235
от 8.02.2007 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ 627 кв. м, данни
след промяната: площ 601 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.1.104:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Иван Атанасов Демиров въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на собственост в стари реални граници
№ 338-1 от 17.08.2004 г., данни преди промяната:
площ 1961 кв. м, данни след промяната: площ
1912 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.24:
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 337 от 11.03.1999 г., издаден
от ПК – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ 9410 кв. м, данни след промяната: площ
9387 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.25:
начин на трайно ползване: пасище, собственост на
Община Вълчи дол въз основа на документ: акт
за публична общинска собственост № 155, том 3,
рег. 1086, дело № 566 от 1.04.2015 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ 67 331 кв. м, данни
след промяната: площ 67 319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.26:
начин на трайно ползване: пасище, собственост на
Община Вълчи дол въз основа на документ: акт
за публична общинска собственост № 156, том 3,
рег. 1087, дело № 567 от 1.04.2015 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ 39 166 кв. м, данни
след промяната: площ 38 655 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.27:
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Вълчи дол, данни преди
промяната: площ 19 335 кв. м, данни след промяната: площ 19 300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.28:
начин на трайно ползване: пасище, собственост на
Община Вълчи дол въз основа на документ: акт
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за публична общинска собственост № 164, том 4,
рег. 1569, дело № 790 от 31.05.2018 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ 134 322 кв. м,
данни след промяната: площ 134 276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.37,
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 163, том 12, рег. 3868, дело № 2397 от 14.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
2795 кв. м, данни след промяната: площ 2674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.38:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Юлиян Михайлов Йорданов въз
основа на документ: нотариален акт за продажба
на земеделска земя № 199, том 1, дело № 376 от
4.08.1988 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ 3197 кв. м, данни
след промяната: площ 3008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.41:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 168, том 12, рег. 3873, дело № 2402 от 14.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
860 кв. м, данни след промяната: площ 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.42:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Добри Иванов Добрев въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 338 от 11.03.1999 г., данни преди промяната: площ 1439 кв. м, данни след промяната:
площ 1383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.43:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 169, том 12, рег. 3874, дело № 2403 от 14.11.2004 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
1849 кв. м, данни след промяната: площ 1780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.44:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Янчо Железов Янчев въз основа
на документ: нотариален акт за продажба на
земеделска земя № 1, том 1, рег. 1, дело № 1 от
3.01.2005 г., издаден от нотариус към РС – Девня,
данни преди промяната: площ 1910 кв. м, данни
след промяната: площ 1718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.63.24:
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 337 от 11.03.1999 г., издаден
от ПК – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ 13 807 кв. м, данни след промяната: площ
13 619 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.63.28:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 57, том 12, рег. 3688, дело № 2287 от 6.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
1064 кв. м, данни след промяната: площ 359 кв. м;

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 48524.63.29:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 58, том 12, рег. 3689, дело № 2288 от 6.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
492 кв. м, данни след промяната: площ 358 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.63.32:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 45, том 14, рег. 4289, дело № 2671 от 8.12.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
1293 кв. м, данни след промяната: площ 628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.21:
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Вълчи дол въз основа на документ:
акт за частна общинска собственост № 162, том 1,
рег. 321, дело № 165 от 2.02.2015 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ 11 313 кв. м, данни
след промяната: площ 11 035 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.27:
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Вълчи дол въз основа на документ:
акт за частна общинска собственост № 642 от
26.02.2002 г., издаден от кмета на община Вълчи
дол, данни преди промяната: площ 32 175 кв. м,
данни след промяната: площ 32 147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.28:
начин на трайно ползване: водно течение, река,
собственост на държавата – МОСВ, данни преди
промяната: площ 5667 кв. м, данни след промяната: площ 5053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.32:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 131, том 12, рег. 3805, дело № 2364 от 12.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
3435 кв. м, данни след промяната: площ 3339 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.82:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 51, том 13, рег. 4015, дело № 2487 от 21.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
659 кв. м, данни след промяната: площ 420 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.87:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 72, том 12, рег. 3703, дело № 2302 от 6.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
1700 кв. м, данни след промяната: площ 1390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.88:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 73, том 12, рег. 3704, дело № 2303 от 6.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
524 кв. м, данни след промяната: площ 290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.91:
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на кметство – с. Михалич, въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 337-1
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от 21.06.2006 г., издаден от ОСЗГ – Вълчи дол,
данни преди промяната: площ 6381 кв. м, данни
след промяната: площ 6102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.106:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Михал Чанев Недялков въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 27а ППЗСПЗЗ
за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по
чл. 19 ППЗСПЗЗ № 9689 от 2.06.2005 г., издаден
от ОСЗГ – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ 2674 кв. м, данни след промяната: площ
2253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.108:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 74, том 12, рег. 3705, дело № 2304 от 6.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
3137 кв. м, данни след промяната: площ 2789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.109:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 85, том 12, рег. 3722, дело № 2315 от 6.11.2014 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ
1941 кв. м, данни след промяната: площ 1508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.136:
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Вълчи дол въз основа на документ:
акт за публична общинска собственост № 66, том
13, рег. 4032, дело № 2502 от 21.11.2014 г. на СВ –
Девня, данни преди промяната: площ 8138 кв. м,
данни след промяната: площ 7676 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.70.402:
начин на трайно ползване: друг вид нива, собственост на ЕТ „Ивона – Димитър Ненчев“ въз основа
на документ: договор за продажба на земеделска
земя от ОПФ на граждани и юридически лица
№ 53, том 7, рег. 2286, дело № 1275 от 28.07.2015 г.
на СВ – Девня, договор № 200, том 13, рег. 3995,
дело № 2655 от 30.11.2016 г. на СВ – Девня, данни
преди промяната: площ 6026 кв. м, данни след
промяната: площ 5004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.72.5:
начин на трайно ползване: за стопански двор,
Държавен поземлен фонд – МЗХ, данни преди
промяната: площ 4828 кв. м, данни след промяната: площ 4820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48524.700.1:
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, населено място, данни преди промяната:
площ 749 798 кв. м, данни след промяната: площ
754 930 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48524.1.22:
площ: 3337 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз
основа на документ: акт за частна общинска
собственост № 69, том 12, рег. 3700, дело № 2299
от 6.11.2014 г. на СВ – Девня;
поземлен имот с идентификатор 48524.31.39:
площ: 375 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз
основа на документ: акт за частна общинска
собственост № 164, том 12, рег. 3869, дело № 2398
от 14.11.2014 г. на СВ – Девня;
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поземлен имот с идентификатор 48524.31.40:
площ: 446 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид нива, собственост на Община Вълчи дол въз
основа на документ: акт за частна общинска
собственост № 165, том 12, рег. 3870, дело № 2399
от 14.11.2014 г. на СВ – Девня.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8372
ЗАПОВЕД № РД-18-1538
от 29 август 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 1042 от
12.07.2010 г. на Административния съд – Пловдив,
постановено по адм. дело № 447/2010 г., одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
сграда с идентификатор 56784.531.1591.3, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8471
ЗАПОВЕД № РД-18-1539
от 31 август 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Горна Оряховица, община
Горна Оряховица, област Велико Търново – без
територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на
началника на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8472
ЗАПОВЕД № РД-18-1540
от 3 септември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР,) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Чирпан, община Чирпан,
област Стара Загора.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.02.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара
Загора.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8473
ЗАПОВЕД № РД-18-1541
от 3 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Нова Надежда, община Хасково, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8474
ЗАПОВЕД № РД-18-1542
от 3 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Орлово, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8475

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1543
от 3 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Подкрепа, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8476

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

ЗАПОВЕД № РД-18-1544
от 3 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Родопи, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1548
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Въгларово, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8477

8481

ЗАПОВЕД № РД-18-1545
от 3 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Стамболийски, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1549
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Големанци, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8478

8482

ЗАПОВЕД № РД-18-1546
от 3 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Стойково, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1550
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Горно Войводино, община
Хасково, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8479

8483

ЗАПОВЕД № РД-18-1547
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Александрово, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1551
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Динево, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8480

8484

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-1552
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Долно Войводино, община
Хасково, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8485

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

ЗАПОВЕД № РД-18-1556
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Клокотница, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8489

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1553
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Елена, община Хасково, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1557
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Книжовник, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8486

8490

ЗАПОВЕД № РД-18-1554
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Солник, община Долни чифлик,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1558
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Козлец, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8487

8491

ЗАПОВЕД № РД-18-1555
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Зорница, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1559
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Конуш, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8488

8492

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

ЗАПОВЕД № РД-18-1560
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Криво поле, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1564
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Маслиново, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8493

8497

ЗАПОВЕД № РД-18-1561
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Любеново, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1565
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Брягово, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8494

8498

ЗАПОВЕД № РД-18-1562
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Малево, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1566
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Войводово, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8495

8499

ЗАПОВЕД № РД-18-1563
от 4 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Манастир, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1567
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Тракиец, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8496

8500

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

ЗАПОВЕД № РД-18-1568
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Узунджово, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1572
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Мандра, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8501

ЗАПОВЕД № РД-18-1569
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Широка поляна, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8502

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1570
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Гълъбец, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8503

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1571
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Корен, община Хасково, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8504

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

8505

ЗАПОВЕД № РД-18-1573
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Николово, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8506

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1574
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Текето, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8507
ЗАПОВЕД № РД-18-1575
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Априлово, община Горна Малина,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8508
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ЗАПОВЕД № РД-18-1576
от 5 септември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Осоица, община Горна Малина,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8509

БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А
РЕШЕНИЕ № 233
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от 10
декември 2018 г. златна възпоменателна монета
„Св. Първомъченик Стефан“ от серията „Българска иконография“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2018 г.;
номинална стойност – 100 лв.;
метал – злато, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 8,64 г;
диаметър – 24 мм;
гурт – гладък;
тираж – 2000 бр.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка
с годината „1879“ върху лентата; околовръст:
на дпис „БЪЛГА РСК А Н А РОДН А БА НК А“;
номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината
на емисията „2018“.
На обратната страна на монетата e разположено канонично изображение на Свети Стефан,
а около него надпис „СВ. ПМЧК СТЕФАН“.
Автор на художествения проект е Пламен
Чернев.
Управител:
Д. Радев
8526

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 530
от 26 юли 2018 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № САГ18-ГР00-852/17.04.2018 г. от
„Мария – Комерс“ – ЕООД, представлявано от
управителя Мария Маджарова, чрез пълномощника Мила Маздрашка, с искане за довършване
на процедурата по одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за УПИ VIII-2129, 2130 – „За ж.с.“,
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кв. 46, м. Надежда 4, район „Надежда“, представляващ неразделна част от плана за регулация и
застрояване на м. Надежда 4, район „Надежда“,
одобрен с Решение № 342 по протокол № 83 от
11.06.2015 г. на СОС.
Към заявлението са приложени проект за
п лан за рег улац и я и заст рояване, Решение
№ 342 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС;
нотариален акт № 149, том I, рег. № 4244, дело
№ 136/12.12.2002 г. за покупко-продажба на недвижим имот; скица № 15-166358/19.03.2018 г. за
ПИ с идентификатор 68134.1384.2130, издадена от
СГКК – София; скица № 15-166357/19.03.2018 г.
за ПИ с идентификатор 68134.1384.2129, издадена от СГКК – София; комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР и два броя пълномощни.
Внесеният ведно с горните документи проект
е разгледан от отделите на НАГ, които са дали
свои становища.
В становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“ е поискано да се представят
доказателства за правоприемство или връзка
между заявителя и собственика на имотите по
документ за собственост.
В становище на отдел „Устройствено планиране“ е изисквано проектът да се коригира, като
се отразят вярно устройствените зони в кв. 52.
Видно от представените към заявлението
документи, ПИ с идентификатори 68134.1384.2129
и 68134.1384.2130 са собственост на „Мария – Комерс“ – ЕООД.
Със заявление вх. № СА Г18-ГР00-852-[1]/
5.06.2018 г. са внесени 3 бр. коригиран проект
и договор по чл. 15 от ТЗ.
С Решен ие № 342 по п ро т окол № 83 о т
11.06.2015 г. на СОС е одобрен планът за регулация и застрояване на м. Надежда 4, район
„Надежда“.
С т. 4 от решението от обхвата на одобряване на п лана за рег улац и я и заст рояване
е изк лючен У ПИ VІІІ-2129, 2130 – „За ж.с.“,
кв. 46, м. Надеж да 4, поради непредставяне
на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или
ал. 5 от ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3 или ал. 5
от ЗУТ), което прави производството в тази си
част недовършено.
Служебно по преписката са приложени копие
от плана за регулация и застрояване на м. Надежда 4, район „Надежда“, и Решение № 342 по
протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС, с което
е одобрен проектът за ПРЗ на м. Надежда 4.
Пр о ек т ът на ц я ло с т н и я П У П – П РЗ на
м. Надежда 4 е приет с решение на ОЕСУТ по
протоколи № ЕС-Г-88/25.11.2014 г., т. 5, ЕС-Г13/24.02.2015 г., т. 12, ЕС-Г-16/10.03.2015 г., т. 12,
ЕС-Г-23/31.03.2015 г., т. 19, които са приложени.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект на план за регулация и
застрояване за УПИ VIII-2129, 2130 – „За ж.с.“,
кв. 46, м. Надежда 4, район „Надежда“, е направено от заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, а именно – „Мария – Комерс“ – ЕООД, като собственик на ПИ с иден-
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тификатори 68134.1384.2129 и 68134.1384.2130,
попадащи в него, което се установява от представените документи за собственост, договор
и скици.
Кадастралната карта на местността е одобрена със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
А дминистративното производство по одобряване на ПРЗ в частта на УПИ VIII-2129,
2130 – „За ж.с.“, кв. 46, е проведено като част
от производството по одобряване на цялостния
ПРЗ на м. Надежда 4, одобрен с Решение № 342
по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет. УПИ VIII-2129, 2130 – „За
ж.с.“, кв. 46, м. Надежда 4, попада в териториалния обхват на допускането за изработване
на цялостния проект за м. Надежда 4, за него
са проведени процедурите по съобщаване на
заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ
и е проведено обществено обсъждане, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 342 по протокол
№ 83 от 11.06.2015 г. на Столичния общински
съвет са неразделна част от доказателствата и
мотивите за одобряване на настоящия проект
за план за регулация и застрояване.
Видно от проекта за м. Надежда 4, изработен върху действаща кадастрална основа, се
установява, че в границите на УПИ VIII-2129,
2130 – „За ж.с.“, кв. 46, м. Надежда 4, попадат
два имота – ПИ с идентификатори 68134.1384.2129
и 68134.1384.2130, като не са представени доказателства, че собствеността върху същите се
притежава от едно и също лице, поради което
същият е изключен от обхвата на одобряване
с т. 4 на Решение № 342 по протокол № 83 от
11.06.2015 г. на СОС и това прави фактическият
състав недовършен в тази му част.
От представените по настоящата преписка
документи за собственост, договор и скици от
СГКК се установява, че ПИ с идентификатори
68134.1384.2129 и 68134.1384.2130, попадащи в обхвата на УПИ VIII-2129, 2130 – „За ж.с.“, кв. 46,
са собственост на „Мария – Комерс“ – ЕООД,
поради което не е било налице основание за
изключване на същия от обхвата на одобряване
на ПР и не е налице необходимост към този
момент за представяне на предварителен договор
за прехвърляне на собственост.
С ъгласие т о на собс т вен и к а на и мо т и т е,
попадащи в УПИ VIII-2129, 2130 – „За ж.с.“,
за одобряване на проекта е инкорпорирано в
подаденото от него заявление за продължаване
на производството и документи за собственост.
С внесения проект и документи, доказващи
собствеността на едно и също лице върху ПИ с
идентификатори 68134.1384.2129 и 68134.1384.2130,
е налице и последният елемент от фактическия
състав за одобряването на ПРЗ на УПИ VIII-2129,
2130 – „За ж.с.“, кв. 46, м. Надежда 4.
С настоящия проект УПИ VIII се отрежда
за посочените имоти по актуалната кадастрална
карта за територията.
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УПИ VIII-2129, 2130 – „За ж.с.“, кв. 46, е с
лице на две улици и с осигурен достъп.
П р е д н а з н а ч е н и е т о н а У П И V I I I -21 2 9,
2130 – „За жилищно строителство“, се запазва
непроменено.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в „Ж илищна зона с
преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк)
съгласно приложението к ъм чл. 3, а л. 2 от
ЗУЗСО, предвид което конкретното предназначение за жилищно строителство е допустимо.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на свободностояща, средноетажна (с
един отстъп в етажността) жилищна сграда с
подземни гаражи при спазване нормите за разстояния по чл. 31, ал. 2, 4 и 5 и чл. 32 от ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т, § 124 от ПЗРЗИДЗУ Т,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, т. 2 от приложението към
ч л. 3, а л. 2 о т ЗУЗСО, п ро т окол и № ЕС-Г88/25.11.2014 г., т. 5, ЕС-Г-13/24.02.2015 г., т. 12,
ЕС-Г-16/10.03.2015 г., т. 12, ЕС-Г-23/31.03.2015 г.,
т. 19, на ОЕСУТ и Решение № 342 по протокол
№ 83 от 11.06.2015 г. на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за рег улаци я за У ПИ V III-2129,
2130 – „За ж.с.“, кв. 46, м. Надежда 4, по сините и червените линии, цифри и букви съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
част от плана за регулация на м. Надежда 4,
одобрен с Решение № 342 по протокол № 83
от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет.
2. План за застрояване за УПИ VIII-2129,
2130 – „За ж.с.“, кв. 46, м. Надежда 4, съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
част от плана за застрояване на м. Надежда 4,
одобрен с Решение № 342 по протокол № 83
от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична 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 му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в А дминистративния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
8642
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ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 134
от 16 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т,
решение по т. 1 от протокол № 12, т. 25, от
23.07.2018 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява подробен устройствен план – ПРЗ за
ПИ 122014, част от ПИ 122013 (ПИ 122145 и част
от ПИ 122144 (ПИ с проектен номер 122146) и
част от ПИ 122002 (ПИ с проектен номер 122150)
в местността Калявища в землището на с. Брезе,
община Девин.
Решението подлежи на обжалване в 30- дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред А дминистративния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
Председател:
Р. Чаушев
8531
РЕШЕНИЕ № 135
от 16 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т,
решение по т. 1 от протокол № 12, т. 26, от
23.07.2018 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за учредяване на сервитути на съществуващ водопровод
и шахти от каптиран естествен извор „Попини
лъки“, землище с. Триград, община Девин, до
съществуваща къща за гости в ПИ 73105.10.32.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
Председател:
Р. Чаушев
8528

ОБЩИНА ЗАВЕТ
ЗАПОВЕД № УД-02-09-343
от 19 септември 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 310, ал. 5 от ЗПУО,
чл. 15, ал. 1 и 3 от Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, Решение № 370 по
протокол № 34 от 2.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Завет, нареждам:
1. Закривам общинска детска градина „Славейче“, ЕИК 000497748, седалище и официален
адрес: област Разград, община Завет, с. Прелез,
ул. Лудогорие № 26, считано от 15.09.2018 г.
2 . Децат а о т о бщ и нск ат а де т ск а г ра д ина „Славейче“ да се насочат за обу чение в
приемащата общинска детска градина „Слънчо“,
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ЕИК 000497619, седалище и официален адрес:
област Разград, община Завет, гр. Завет, ул. Хан
Крум № 35, при условията на чл. 12 от ЗПУО.
3. Задължителната документация на общинска
детска градина „Славейче“ се приема за съхранение от директора на общинска детска градина
„Слънчо“.
4. Наличният инвентар, сградният фонд и
дворните площи на общинска детска градина
„Славейче“ са общинска собственост и се приемат
за стопанисване и управление от директора на
общинска детска градина „Слънчо“.
5. Трудовите правоотношения с персонала
на детска градина „Славейче“, с. Прелез, да се
уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ертан Бахар, зам.-кмет на община Завет.
Настоящата заповед може да се обжалва в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Разград,
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Кмет:
А. Велиев
8655

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 620
от 14 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Крумовград, реши:
Допълва Решение № 530 от протокол № 29
от 19.03.2018 г. (ДВ, бр. 30 от 2018 г.) в частта,
отнасяща се за обхвата на подробния устройствен
план – парцеларен план за изграждане на инфраструктура – обект: „Трансгранично планиране
и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на
река Елбасандере до бензиностанция „Октан“ в
землището на с. Луличка и с. Вранско, община
Крумовград“, със следните имоти:
1. поземлен имот с идентификатор 44344.11.112
в землището на с. Луличка с площ 93 598 кв. м;
трайно предназначение на територията: територия,
заета от води и водни обекти, начин на трайно
ползване: водно течение, река, със собственик:
държавата – МОСВ;
2. поземлен имот с идентификатор 12190.16.73
в землището на с. Вранско с площ 89 000 кв. м;
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пясъци, със
собственик: държавата – МОСВ.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК с цел да
се защитят особено важни обществени интереси
Общинският съвет – Крумовград, допуска предварително изпълнение на настоящото решение
считано от датата на неговото приемане.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
Крумовград, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Байрамали
8646
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ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 427
от 24 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на населеното място за изграждане
на трасе – ел. захранване 1 kV и водопроводно
отклонение за ПИ с идентификатор № 72165.221.23,
местност Кантона, землище гр. Твърдица, община
Твърдица, област Сливен.
Проектът е на разположение всеки работен
ден в стая № 21, ет. 3, в сградата на Община
Твърдица, област Сливен, пл. Свобода № 1.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
Председател:
В. Лазаров
8511

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 107
от 30 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и Решение
№ 1, протокол № 5 от 4.07.2018 г., на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Трън, реши:
Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Трън, съдържащ: проектна
документация съгласно действащата нормативна
уредба, в т.ч. Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обем и съдържание на устройствените схеми и
планове (ОСУСП) и „Задание за изработване на
общ устройствен план на община Трън“, а именно
текстова част/обяснителна записка и графична
част; доклад за екологична оценка на проект
на общ устройствен план на община Трън, вкл.
приложенията към него; нетехническо резюме;
доклад за оценка на степента на въздействие на
общ устройствен план на община Трън.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ решението
не подлежи на обжалване.
Председател:
Б. Харалампиев
8654

ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 351
от 27 август 2018 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 , а л . 1 , т. 11 о т
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Кайнарджа, одобрява ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за външно електрозахранване на ПИ № 029001,
ЕКАТТЕ 15566, местност Бардарлък, с начин на
трайно ползване „Стопански двор“ в землището
на с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра.
Председател:
И. Петков
8529

БРОЙ 81

ОБЩИНА С. МАКРЕШ,
ОБЛАСТ ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 460
от 24 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – с. Макреш, реши:
Одобрява общ устройствен план на община
Макреш съгласно графичната и текстовата част
на документацията, приложена в електронен
вариант и неразделна част от това решение.
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ одобреният
общ устройствен план не подлежи на обжалване.
Председател:
К. Кръстев
8653
48. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства 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. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Илинден“,
разположена на територията на селата Долен и
Плетена, община Сатовча, област Благоевград,
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4486382.3
8547622.9
2.
4487319.1
8550018.1
3.
4486647.9
8550681.4
4.
4485690.6
8550641.9
5.
4486080.0
8548813.7
6.
4485955.2
8547634.0
8579
51. – Министърът на енергетиката на основание пост ъпило за явление за т ърсене и
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Макси“, разположена в землищата на с. Седловина и с. Панчево, община Кърджали, област
Кърджали, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4546992
4546992
4547118
4546777
4546531
4546531
4546089
4546038
4546232

9416888
9417639
9417782
9418142
9418182
9417947
9417539
9417358
9417178
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10.
4546212
9416841
11.
4546560
9416841
12.
4546560
9416530
8647
50. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал 4
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-57 от 21.09.2018 г. на Община Бургас за
обект „Специализиран пристанищен обект за
обслужване на риболовните дейности – място
за временно укритие на риболовни кораби/
закрита лодкостоянка“ в акваторията на Черно
море, м. Рибарско пристанище, кв. Крайморие,
Бургас, в поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КККР на гр. Бургас
с доп уснат о п ред вари т ел но изп ъ л нен ие по
реда на чл. 60 от А дминистративнопроцесуалния кодекс (АПК). Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на предварителното изпълнение – в 3-дневен срок.
8641
6. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – Варна – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Гълъбово – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Мездра – свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Нова Загора – свободна длъжност.
1.5. Административен ръководител – районен
прок у рор на Районна прок у рат у ра – Оря хово – свободна длъжност.
1.6. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград – свободна длъжност.
1.7. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Царево – свободна длъжност.
1.8. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.
1.9. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София – изтичащ мандат.
1.10. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Бургас – изтичащ мандат.
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2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
8698
7. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград – свободна
длъжност.
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна
длъжност.
1.6. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик – изтичащ
мандат.
1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Белоградчик – изтичащ
мандат.
1.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Елин Пелин – изтичащ
мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
8699
1008. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 108/2018 г.
на Дисциплинарния съд при А двокатската колегия – София, Полина Пеева Пеева – адвокат
от А двокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия
за срок от три месеца.
8540
54. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
с пос та нов лен ие № С18 0 013 - 091- 0 0 0 0581 о т
27.08.2018 г. възлага на Лилия Петкова Секова
с адрес: Пазарджик, ул. Генерал Гурко № 10,
следните недвижими имоти: гараж № 10, изпълнен в груб вид, със застроена площ 16,96 кв. м,
с идентификатор № 56784.506.748.1.51 ведно с
13,38 % ид.ч. от общите части на сградата и
правото на строеж върху мястото, намиращ
се в пететажна жилищна сграда в Пловдив,
ул. Васил Левски № 10; гараж № 11, изпълнен
в груб вид, със застроена площ 16,82 кв. м, с
и ден т ификат ор № 56784.506.748.1.52 ведно с
13,27 % ид.ч. от общите части на сградата и
правото на строеж върху мястото, намиращ
се в пететажна жилищна сграда в Пловдив,
ул. Васил Левски № 10. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при Агенцията по вписванията по
местонахождението на имота.
8593
50. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово

ВЕСТНИК
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изкуство и научни специалности: Театрознание и театрално изкуство: Трансформационни
взаимодействия меж ду новите технологии и
д рамата – един редовно, Въ зпи таниц и т е на
ст удиите към Московски я х удожествен театър – основоположници на национално значими
педагогически школи за театър между двете
световни войни – един редовно, Театърът на
открито: съвременни тенденции – един редовно,
Интерпретации в подхода към историческия
костюм в съвременния театрален дизайн – един
редовно, Аспекти на актьорското изкуство и
влиянието на далекоизточния театър – един редовно, Семиотични аспекти на драматургията на
речевия акт – един редовно, Взаимодействието
режисьор – актьор в създаването на театрален
спектакъл – между традицията на режисьорския
и предизвикателствата на постдраматичния театър – един редовно; Кинознание, киноизкуство
и телевизия: Работа с непрофесионални актьори
в иг ра лното к ино – един редовно, Развитие
на българск ите дългометра ж ни драматични
с ериа л и (20 0 0 – 2020) – ед и н редовно, Театралният драматургичен текст като основа на
филмов сценарий в съвременното европейско
к и но – ед и н редовно, Мон та ж н и п ри н ц и п и
при изграж дане на документални филми от
архивни кадри – един редовно, Звукозаписното
студио – пресечна точка на технология и творчество – един редовно, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
информация – тел.: 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. Раковски№ 108А, ет. 3,
стая А 303. Такса за кандидатстване – 100 лв.
8586
14. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти по държавна поръчка за 2018/2019 г.
в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г.
на Министерския съвет съгласно приложението.
Срокът за подаване на документите е 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите за докторанти подават до ректора заявление, като прилагат следните документи: 1.
автобиография; 2. копие от диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението към нея; ако дипломата е
в процес на издаване, вместо нея се представя
академична справка; 3. документ, удостоверяващ
платена такса за участие в кандидатдокторантски
конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност
и 30 лв. за изпит по чужд език) – плащането се
извършва в касата на ТУ – София (ректорат,
блок 1, стая 1337); 4. два плика, надписани с
точен адрес за получаване на съобщения; 5.
други документи, които кандидатът смята, че
удостоверят интересите и постиженията му в
съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица, до 2 броя, списък на публикации
и др.). Справки и прием на документи – всеки
работен ден от 13,30 до 16,30 ч.: за Техническия
университет – София, бул. Климент Охридски
№ 8, блок 2, кабинет 2312, тел. 02 9652592; за
филиала Пловдив – ул. Цанко Дюстабанов № 25,
4-ти корпус, ет. 4, кабинет 4426, тел. 032 659567,
за база Сливен – бул. Бургаско шосе № 59, тел.
044 667410.
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Прием на редовни и задочни докторанти през 2018/2019 г.
Форма на
Области на висше обШиобучение
разование и професиДокторска програма
Факултет
фър
онални направления
ред. зад.
3.
Социални, стопански и
правни науки
3.7. Администрация и уп- Икономика и управление (ин- 2
2
СФ
равление
дустрия)
1
ФаГИОПМ
1
СФ
Организация и управление на 1
производството (индустрия)
1
ФФОЕ
4.
Природни науки, математика и информатика
ФПМИ
Математическо моделиране и 1
приложение на математиката
1
ФФОЕ
Алгебра
1
ФПМИ
Математически анализ
1
ФПМИ
Диференциални уравнения
1
ФПМИ
4.6. Информатика и компюИнформатика
1
1
ФПМИ
търни науки
5.
Технически науки
Теоретична механика
1
1
ТФ
Приложна механика
1
1
ТФ
Строителна механика и съпро1
1
ТФ
тивление на материалите
1
МФ
Машинознание и машинни 1
елементи
1
1
ФаГИОПМ
Теория на механизмите, маши1
МТФ
ните и автоматичните линии
Технология на машиностро1
1
МТФ
енето
Рязане на материалите и реже1
1
МТФ
щи инструменти
Металорежещи машини и сис1
1
МТФ
теми
Пътни и строителни машини
1
1
МФ
Подемно-транспортни машини 1
1
МФ
Технологии, машини и системи
за обработка чрез пластично 1
МФ
деформиране
Метрология и метрологично
1
МФ
осигуряване
Точно уредостроене
1
МФ
Методи, преобразу ватели и
уреди за измерване и контрол
1
МФ
на физико-механични и геометрични величини
5.1. Машинно инженерство Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия
1
МФ
и апаратура
Материалознание и технология на машиностроителните 1
МТФ
материали
Материалознание и термична
МТФ
обработка на металите
Оптични лазерни уреди и ме1
МФ
тоди
Технология на текстилните ма1
ЕМФ
териали

Катедра

ИИИМ
ДУ
ИИИМ
УД

ММ и ЧМ
УД
Информатика
МА и ДУ
МА и ДУ
Информатика
Механика
Механика
Съпромат
МЕНК
ДУ
ТММ
ТМММ
ТМММ
ТМММ
ИЛПТСТ
ИЛПТСТ
МТМ
ПТУ
ПТУ
ПТУ

ПТУ
МТМ
МТМ
ПТУ
ТТ
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Докторска програма
Технология на шевното производство
Приложна геометрия и инженерна графика
Динамика, якост и надеждност
на машините, уредите, апаратите и системите
Механика на флуидите
Технология и преработка на
пластмаси и стъклопласти
Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)
Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление (по отрасли)
Автоматизация на производството (по отрасли)
Хидравлични и пневматични
машини и съоръжения
Хидравлични и пневматични
задвижващи системи
Теоретична електротехника
Електрически материали и кабелна техника
Електрически машини
Електрически апарати
Светлинна техника и източници
на светлина
Електротехнологии
Електроснабдяване и електрообзавеж дане на промишлеността
Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта
Електроизмервателна техника
Електрически централи и подстанции
Електрически мрежи и системи

Техника на високите напре5.2. Електротехника, елек- жения
троника и автоматика
Техника на безопасността на
труда и противопожарна техника
Теория на електронните вериги
и електронна схемотехника
Микроелектроника
Електронни преобразуватели
Електронизация
Индустриална електроника
Системи с изкуствен интелект
Технология на електронното
производство
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Форма на
обучение
ред. зад.

Факултет

Катедра

ЕМФ

ТТ

1

МФ

ОТСК

1

МТФ

ТММ

1

1

1

ТФ

Механика

1

1

ЕМФ

ХАД и ХМ

1

МФ

МЕНК

1

1

МТФ

ТМММ

1

1

МФ

АДП

1

1

МТФ

ТММ

1

2

МФ

АДП

ЕМФ

ХАД и ХМ

ЕМФ

ХАД и ХМ

ФА

ТЕ

1
1

1

1
1

1

ЕФ

EE

1
1
1
1

1
1
1

ФФОЕ
ЕФ
ЕФ
ФФОЕ

УД
ЕМ
ЕА
УД

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

1

1

ЕФ

ЕА

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

ФА

ЕИТ

1
1

1

ЕФ

EE

1
1

1

ФФОЕ
ЕФ

УД
EE

1

1

ЕФ

EE

1

1

ЕФ

EE

2

2

ФЕТТ

ЕТ

4
1
1
2
1
1
1

1

ФЕТТ
ФЕТТ
ФаГИОПМ
ФЕТТ
ФФОЕ
ФЕТТ
ФА

ME
СЕ
ДУ
ЕТ
УД
СЕ
ТЕ

ФЕТТ

МЕ

1

1
2
1
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Докторска програма
Биоавтоматика
Теория на автоматичното управление
Приложение на принципите
и методите в кибернетиката в
различни области на науката
Информационно- измервателни
системи
Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане
Медицински уреди
Квантова и оптоелектроника
Роботи и манипулатори
Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране
Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление (по отрасли)
Автоматизация на производството
Управл яващи изчислителни
машини и системи
Системно програмиране
Компютърни системи, комплекси и мрежи

Системи с изкуствен интелект
Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната
техника
Автоматизация на области от
нематериалната сфера
5.3. К о м у н и к а ц и о н н а и Осигурителна техника и сискомпютърна техника теми
Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление
Комуникационни мрежи и системи
Електроакустика, звукотехника
и кинотехника
Комутационни системи
Радиопредавателна и радиоприемна техника

С Т Р. 5 7

Форма на
обучение
Факултет
ред. зад.
1
ФаГИОПМ
1
ФА

Катедра
ДУ
АНП

1

ФА

СУ

1

ФА

АНП

ФА

СУ

1

ФаГИОПМ

ДУ

1

ФЕТТ

МЕ

1

1
1
1

1

ФЕТТ
ФЕТТ
ФаГИОПМ

ЕТ
ЕТ
ДУ

1

1

ФЕТТ

ЕТ

1

ФА

АНП

1

ФаГИОПМ

ДУ

1
1

ФА
ФА

АЕЗ
АНП

ФА

СУ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

ФКСТ
ФаГИОПМ
ФФОЕ
ФКСТ
ФаГИОПМ
ФКСТ
ФКСТ
ФКСТ
ФКСТ
ФКСТ
ФаГИОПМ
ФТК
ФФОЕ

КС
ДУ
УД
КС
ДУ
ПКТ
ИТИ
КС
ПКТ
ПКТ
ДУ
ТМКС
УД

1

ФКСТ

КС

1

ФКСТ

ПКТ
КМ
ТМКС
ДУ
КС
ПКТ
РКВТ
УД (ФАИО)
КМ
ДУ

1

2
1
1
3
1
1
1
3
1

2

1

ФТК
ФТК
ФаГИОПМ
ФКСТ
ФКСТ
ФТК
ФФОЕ
ФТК
ФаГИОПМ

1

1

ФТК

РКВТ

1

ФТК

КМ

1

ФТК

РКВТ

1
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Форма на
обучение
ред. зад.
Теоретични основи на комуни- 1
кационната техника
1
Телевизионна и видеотехника
1
Оптични лазерни уреди и ме1
тоди
Кабелни и оптични комуника- 1
1
ционни системи
Ядрени енергетични инстала- 1
1
ции и уредби
Термични и ядрени електриче- 1
1
ски централи
1
Енергопреобразуващи техноло- 1
гии и системи
2
Промишлена топлоенергетика 1
1
Теоретична топлотехника
1
Топлоснабдяване, газоснабдява- 1
1
не, вентилация, климатизация,
акустика и осветителна техника 1
Докторска програма

Двигатели с вътрешно горене
Автомобили, трактори и кари
Управление и организация на
автомобилния транспорт
Подвижен железопътен състав
корабопла- и теглителна сила на влаковете
5.5. Транспорт,
ване и авиация
Управление и експлоатация на
железопътния транспорт
Механизация на товаро-разтоварните работи
Локомотиви, вагони и трамваи
Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт
Ергономия и промишлен дизайн
Инженерна екология
5.13. Общо инженерство
Стандартизация
Организация и управление на
производството (индустрия)

Факултет

Катедра

ФТК
ФТК
ФТК

РКВТ
КМ
РКВТ

ФТК

РКВТ

ФТК

РКВТ

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

ЕМФ
ЕМФ
ЕМФ
ЕМФ
ЕМФ

ТЕ и ЯЕ
ТХТ
ТЕ и ЯЕ
ТХТ
ТЕ и ЯЕ

ЕМФ

ТХТ

1
1
1
1

ТФ
ФаГИОПМ
ТФ
ФаГИОПМ

ДАТТ
ДУ
ДАТТ
ДУ

1

ТФ

ДАТТ

ТФ

ЖПТ

1

ТФ

ЖПТ

1

ТФ

ЖПТ

1

ТФ

ЖПТ

1

1

1

1

ТФ

ВТ

2
1

1
1

МФ
МФ
МТФ
МФ
ФФОЕ

ИД
МЕНК
МТМ
ОТСК
УД

1

СФ

ИИИМ

Факултет

Катедра

ФМУ

ИМ

1

ФМУ

МТТ

1

ФМУ

МТТ

ФМУ

МТТ

ФМУ

МУ

1
1
1

Филиал – Пловдив
Ши- Области на висше образование и професиофър нални направления
3.
3.7.
5.

5.1.

Докторска програма

Социални, стопански и
правни науки
Администрация и уп- Икономика и управление (инравление
дустрия)
Технически науки
Материалознание и технология на машиностроителните
материали
Строителна механика и съпротивление на материалите
Машинно инженерство Приложна механика
Метрология и метрологично
осигуряване

Форма на
обучение
ред. зад.

2

1
1

1

1
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Докторска програма

Електротехника, елек5.2.
троника и автоматика

Технология на машиностроенето
Металорежещи машини и системи
Рязане на материалите и металорежещи инструменти
Металознание и термична обработка на металите
Технологии, машини и системи
за заваръчното производство
Машинознание и машинни
елементи
Автоматизация на производството
Динамика, якост и надеждност
на машините, уредите, апаратите и системите
Индустриална електроника
Електрозадвижване
Автоматизация на производството
Системи с изкуствен интелект
Електронизация
Квантова и оптоелектроника
Теория на електронните вериги
и електронна схемотехника
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната
техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление (по отрасли)
Системи с изкуствен интелект
Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт
Автомобили, трактори и кари
Двигатели с вътрешно горене
Проектиране и конструиране
на автоматични и пилотирани
летателни апарати

5.3.

5.5.

Ком у никационна и
компютърна техника

Транспорт, корабоплаване и авиация

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Форма на
обучение
ред. зад.

Факултет

Катедра

2

ФМУ

МТТ

1

ФМУ

МТТ

1

ФМУ
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1
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1

ФМУ
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1

ФМУ
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2

ФМУ
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1
1

ФЕА
ФЕА

Електроника
СУ

1

ФЕА

СУ

ФЕА
ФЕА
ФЕА

СУ
Електроника
ОЕЛТ

1

ФЕА

Електроника

1

ФЕА

КСТ

1
1
1

1

1

ФЕА

КСТ

1

1

ФЕА
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1

ФЕА
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1

ФМУ
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1
1

ФМУ
ФМУ
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2

ФМУ
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Факултет

Катедра

Филиал – Сливен
Области на висше обШиразование и професифър
онални направления
1.
Педагогически науки
1.2. Педагогика

Докторска програма

Теория на възпитанието и дидактика

Социални, стопански и
правни науки
Администрация и уп3.7.
Икономика и управление
равление
4.
Природни науки, математика и информатика
4.6. Информатика
Информатика

Форма на
oбу ч ение
ред. зад.
1

1

ИПФ

ПМ

1

1

ИПФ

ПМ

ИПФ

ЕАИТ

3.

1
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Области на висше обШиразование и професиофър
нални направления
5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Форма на
обучение
ред. зад.

Докторска програма

Машинознание и машинни
елементи

Електрически мрежи и системи
Електротехника, елек- Автоматизирани системи за
5.2.
троника и автоматика обработка на информация и
управление
8657
79. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика: учебна дисциплина:
Корабни електроенергийни системи, факултет:
ЕФ, катедра „ЕСЕО“ – един; учебна дисциплина:
Електрообзавеж дане, факултет: ЕФ, катедра
„ЕСЕО“ – един; учебна дисциплина: Монтаж,
техническо обслужване, диагностика и ремонт
на корабно електрообзавеждане, факултет: ЕФ,
катедра „ЕСЕО“ – един; научна специалност
„Теоретична електротехника“, факултет: ЕФ,
катедра „ТИЕ“ – един; в професионално направление 5.4. Енергетика, учебна дисциплина:
Термодинамика и топлопренасяне, факултет:
КФ, катедра „Топлотехника“ – двама, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в университета – отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
8643
83. – Община Банско на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава за издадена заповед
на кмета на община Банско за отчуждаване
на недви ж ими имот и, попа дащи в одобрен
проект за ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация) 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. Лиляна Николова Чакърова; 2.
Ру мен Любенов Пандев; 3. Михаил Иванов
Драгосинов; 4. Любен Иванов Драгосинов. Със
Заповед № 03-18-205 от 11.09.2018 г. е отчужден
ПИ с идентификатор 02676.501.5224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81
от 10.12.2009 г., посл. изм. със Заповед № К Д14-37 от 13.09.2016 г. на изп. директор на АГКК,
а д рес на имо та: Банско, мест ност Кринец,
площ: 139 к в. м; ТПТ: у рбанизирана, НТП:
за второстепенна улица; стар идентификатор:
02676.35.1; номер по предходен план: 035001.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вес т ник“ ч рез Общ ина Ба нско п ред
А дминистративния съд – Благоевград.
8606
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60. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм
дере“, район „Владислав Варненчик“, Варна, с
площ 40 ха. Планът е изложен в техническата
служба, район „Владислав Варненчик“ – Община Варна. 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 Община Варна чрез
техническата служба, район „Владислав Варненчик“, Община Варна.
8609
28. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план към водоснабдителна идейна схема
за водовземане от р. Веселина и захранване
с вода за нуждите на пъстървово рибовъдно
стопанство в ПИ 36107.39.25, местност Лъката, землище на с. Къпиново, община Велико
Търново. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Велико
Търново в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8610
2 . – Общ и на Е л и н Пе л и н на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура за
външно захранване на УПИ II-12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 26, кв. 14, СПЗ – гр. Елин Пелин,
общ ина Елин Пелин, Софийска област. 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.
8633
88 . – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето, на обект „Модернизация на
железопътен участък „гара Петърч – гара Драгоман“ по проект „Модернизация на железопътна
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линия София – Драгоман“ в обхвата на проекта
за изграждане на национален обект, разположени
в землището на с. Петърч. Проектът се намира
в стая № 34, ет. 3 в сградата на общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид № 1, и е
публикуван на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес: http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8585
96. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на територията на община Куклен (план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии)
за линеен обект: „Локални платна на път II-86
„Пловдив – Асеновград“ от км 17+000 до км
20+000 дясно и от км 20+000 до км 21+060 в
ляво/дясно на територията на община Куклен“.
Проектът е изложен в стая № 109, етаж 1 в
сградата на общинската администрация – Куклен. Приемни дни: вторник: от 8,30 до 11,30 ч.,
и четвъртък: от 13,30 до 16,30 ч. Тел. за връзка:
03115/21-50. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите
страни могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация – Куклен.
8532
4. – Областният управител на област с административен център Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1
и ал. 4 от ЗУТ обявява на заинтересованите
страни, че е одобрил работен инвестиционен
проект и е издал Разрешение за строеж № РС-38
от 17.09.2018 г. на Община Пазарджик за обект:
Проект ИСУН № BG16MOP002-2.002-0004 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации и на инсталации
за предварително третиране на битови отпадъци
за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово,
Пещера, Пазарджик и Септември“, по процедура
№ BG16MOP002-2.002 „Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци за общини: Батак,
Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020 г.“. Работен проект за компостираща
инсталация, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и съпътстваща
инфраструктура на площадката за Регионален
център за рециклиране (РЦР) в землището на
с. Алеко Константиново, община Пазарджик.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
по реда на чл. 149, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
8576
9. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
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на заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на обект: „Външно ел. захранване до поземлен имот с идентификатор
56126.240.15 по КККР на гр. Петрич“, местност
Кумли – Мерата, землище гр. Петрич. Трасето
и сервитутите са предвидени да преминат през
имоти с идентификатори 56126.128.50, 56126.142.12
и 56126.241.100 по КККР на гр. Петрич, подробно
описани в приложен съгласуван регистър на засегнатите имоти, неразделна част към ПУП – ПП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8619
2. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава че e изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за разширение границите на пояс І на
Санитарно-охранителна зона (СОЗ) около системи и съоръжения за изкуствено подхранване
на подземните води във водовземните тела на
съществуващи шахтови кладенци в имоти с идентификатори 65927.59.124, 65927.59.126, 65927.59.130
и 65927.59.131 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево. Новият елемент на техническата
инфраструктура представлява разширение с нови
граници на пояс І на Санитарно-охранителна
зона (СОЗ) около системите и съоръженията за
изкуствено подхранване на подземните води във
водовземните тела на шахтови кладенци и засяга
имоти с идентификатори 65927.59.12, 65927.59.16,
65927.59.21, 65927.59.22, 65927.59.23, 65927.59.26,
65927.59.27, 65927.59.30, 65927.59.31, 65927.59.34,
65927.59.35, 65927.59.36, 65927.59.37, 65927.59.67,
65927.59.124, 65927.59.126, 65927.59.128, 65927.59.129,
65927.59.130, 65927.59.131, 65927.59.133 и нови (проектни) идентификатори 65927.59.153, 65927.59.154,
65927.59.155, 65927.59.156, 65927.59.157, 65927.59.158,
65927.59.159 и 65927.59.160 по КК и КР на землището на гр. Севлиево, ЕК АТТЕ 65927, община
Севлиево. Парцеларният план е в съответствие
с процедирането по реда на чл. 127, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ за изменение на
общия устройствен план на община Севлиево,
допуснато с Решение № 103 (протокол № 6) от
21.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево,
с обхват: имоти с идентификатори 65927.59.12,
65927.59.128, 65927.59.11, 65927.59.25, 65927.59.67,
65927.59.34, 65927.59.35, 65927.59.133, 65927.59.125,
65927.59.129, 65927.59.16, 65927.59.17, 65927.59.18,
65927.59.19, 65927.59.21, 65927.59.22, 65927.59.23,
65927.59.24, 65927.59.26, 65927.59.27, 65927.59.28,
65927.59.29, 65927.59.30, 65927.59.31, 65927.59.33,
65927.59.36, 65927.59.37, 65927.59.45, 65927.59.46,
65927.59.57 и 65927.59.68 по КК и КР на гр. Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да разгледат проекта в стая 215 от
сградата на общината и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него,
ако има такива, до общинската администрация
на адрес: гр. Севлиево, пл. Свобода № 1.
8533
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75. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура за захранване на
ПИ № 41143.500.2397 по КККР на с. Калипетрово,
община Силистра, за изграждане на търговско-складова база за селскостопанска техника
на „Стойчеви – 57 – 62“ – ООД. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да се запознаят с
проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
8584
33. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на тласкател от проектна КПС „Речица“
в УПИ V, кв. 94, кв. Речица, Сливен (имот с
идентификатор 67338.701.428 по КК) до ГПСОВ,
намираща се в ПИ 67338.168.46, местност Аркаръ
коруч, землище гр. Сливен. Трасето със своя
сервитут засяга имоти – собственост на държавата, общината и физически лица, намиращи се
в местностите Юрта и Балтовското, землище
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
8517
74. – Общинската служба по земеделие –
Стара Загора, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6
във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ съобщава, че във връзка с изработването на помощен план и план на новообразувани
имоти съгласно § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за местностите Найденови пръти и Юнаците (Тумбите,
Черният мост, Алванджи Кайнак, Марашите,
Калето, Бобоолу), намиращи се в землището
на с. Малка Верея, община Стара Загора, ще
се проведе съвместно уточняване (анкетиране)
на границите на имотите на бившите собственици преди образуването на ТКЗС и имотите
на ползвателите, попадащи под разпоредбите
на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното уточняване
ще се проведе по график по дати и местности,
който започва 14 дни след обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8632
44. – Община с. Кайнарджа, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за външно електрозахранване на ПИ
№ 039022 в землището на с. Стрелково, община
Кайнарджа. Проектът е изложен в стая 206 в
сградата на общинската администрация – с. Кайнарджа, ул. Димитър Дончев № 2. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8530
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СЪДИ ЛИЩ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“
(ЦЗПЗ) със седалище в София, ул. Нишава № 121,
представлявано от председателя на УС Стойчо
Кацаров, и Многопрофилна болница за активно
лечение – Медицински комплекс „Свети Иван
Рилски“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление – Пловдив, бул. Васил Левски № 144А-А,
представлявано от управителя си Николай Нешев
Салутски, срещу ал. 2 от § 3 от ПЗР на Наредба № 2
от 5.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване
защита на лицата при медицинско облъчване (ДВ,
бр. 13 от 2018 г.), във връзка с което е образувано
адм. д. № 8989/2018 г. по описа на ВАС, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
30.01.2019 г.
8645
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Велико Търново, против Наредбата за реда за
управление и условията за упражняване правата
на Община Лясковец върху общинската част от
капитала на търговските дружества. Образувано е
адм. д. № 667/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 16.11.2018 г. от 9,30 ч.
8628
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу Наредба № 18
за управление на общинските пътища в община
Левски, приета с Решение № 180 от 29.09.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Левски, по който е
образувано адм. д. № 813/2018 г. по описа на Административния съд – Плевен.
8621
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че в съда е образувано адм. д. № 812/2018 г. по
подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу Наредба № 6 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Левски приета с Решение № 257 от 31.01.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Левски, област Плевен.
8622
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу Наредба № 24 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Искър, приета с Решение № 260 от 30.01.2009 г.
по протокол № 23 от 30.01.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Искър, по който е образувано адм.
дело № 808/2018 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
8623
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура Плевен, срещу Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Никопол, приета с Решение № 173 от 27.02.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Никопол, по който е
образувано адм. дело № 814/2018 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
8651
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е образувано адм. дело № 266/2018 г. по жалба
от П. Т. З., срещу т. 1.3 от Цени на услуги в Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян,
към приложение № 6 от чл. 63 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги в община Смолян. Делото
е насрочено за 6.11.2018 г. от 13,40 ч.
8650
Пловдивският окръжен съд, гражданско исково
отделение, съобщава на Хасан Кескин, гражданин на Република Турция, че срещу него пред
Пловдивския окръжния съд е заведено гр. дело
№ 1246/2018 г., XV гр. с., по молба на Георги Николов Дудински със съдебен адрес: Пазарджик,
ул. Иван Вазов № 3, ет. 3, офис 22 – адв. Боряна
Телбизова, за допускане пълното осиновяване на
детето Ани Никол Хасан Кескин, родено в Пловдив, Република България, от майка Петя Василева
Кандрова. Указва му, че в едномесечен срок от
обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ може да се яви в канцеларията на
Пловдивския окръжен съд, бул. Шести септември
№ 167, исково отделение, XV гр. с., за да получи
преписи от молбата на Георги Николов Дудински
с приложенията към нея, както и че ако въпреки
публикацията не се яви в съда в определения
срок, за да получи съдебните книжа, съдът ще
назначи особен представител в производството
по заведеното дело.
8620
Варненският районен съд, XX състав, призовава Олга Валентинивна Краснова, родена на
2.05.1963 г., в двуседмичен срок от обнародването
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“
(чл. 48, ал. 1 ГПК) да се яви в деловодството
на съда за получаване на преписи от исковата
молба, подадена от Михаил Корогодски, по гр.д.
№ 10851/2018 г. по описа на ВРС, XX състав.
Указва на ответницата Олга Краснова, в случай
че в двуседмичен срок от обнародването в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ не се
яви в деловодството на съда за получаване на
преписи от исковата молба и приложенията, ще
є бъде назначен особен представител на разноски
на ищеца. Указва на ответницата Олга Краснова,
че съгласно чл. 40 ГПК страната, която живее
или замине за повече от един месец в чужбина, е
длъжна да посочи лице в седалището на съда, на
което да се връчват съобщенията – съдебен адресат,
ако няма пълномощник по делото в Република
България. Същото задължение имат и законният
представител, попечителят и пълномощникът
на страната. Когато лицата по чл. 40, ал. 1 ГПК
не посочат съдебен адресат, всички съобщения
се прилагат към делото и се смятат за връчени.
Съгласно чл. 41 ГПК страната, която отсъства
повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж є е връчено
съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия
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си адрес; същото задължение имат и законният
представител, попечителят и пълномощникът на
страната, а според чл. 41, ал. 2 ГПК при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 1 ГПК
всички съобщения се прилагат към делото и се
смятат за връчени.
8652
Добричкият районен съд, гр. колегия, VІ
състав, съобщава на Мехмет Йълдъз, роден на
1.01.1967 г. в Памуклу, Република Турция, сега с
неизвестен адрес, че следва да се яви в съда на
29.10.2018 г. в 10 ч. и да получи съдебните книжа
като ответник по гр.д. № 3311/2018 г. на РС – Добрич, заведено от Татяна Маринова Йълдъз по иск
за прекратяване брака на страните. Ако въпреки
публикацията ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначи особен представител. На основание чл. 40 от ГПК
ответникът, който живее в чужбина, е длъжен да
посочи лице в седалището на съда, на което да се
връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма
пълномощник по делото в Република България.
Ако не стори това, всички съобщения се прилагат
към делото и се смятат за връчени.
8631
Плевенският районен съд, първи граждански
състав, съобщава на Деница Здравкова Христова с
постоянен адрес в Република България, Казанлък,
ж.к. Изток № 40, вх. Б, ет. 2, ап. 24, с настоящ
адрес Испания, че по искова молба с правно основание чл. 49 от СК от Тихомир Милчев Христов
е образувано гр. д. № 2085/2018 г. по описа на
ПлРС и в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Плевенския районен съд за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 от ГПК. В случай
че не се яви да получи книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8630
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответницата Цветана Бонева Цанева,
родена на 24.07.1921 г., да се яви в канцеларията
на Плевенския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея, за
отговор по чл. 131 от ГПК по гр.д. № 2125/2016 г.
по описа на Районния съд – Плевен, заведено от
Атанаска Йорданова Генова от Плевен по чл. 19,
ал. 3 от ЗЗД. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще є
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
8649
Пловдивският окръжен съд, исково гражданско
отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
(отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 1102/2018 г.,
IV граждански състав, по мотивирано искане на
КПКОНПИ с вх. № 14295 от 11.05.2018 г. против
Стоян Владимиров Конджов, иск по чл. 74, ал. 1
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща
стойност 1 891 136,86 лв., както следва:
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От Стоян Владимиров Конджов на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
– сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в
„Интернешънъл компютър сървисинг“ – ЕООД,
ЕИК 203736778 – еднолична собственост на Стоян
Владимиров Конджов;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове в „Евро
Трейд Лимитед“ – ЕООД, ЕИК 203740730 – еднолична собственост на Стоян Владимиров Конджов;
– сумата в размер 24 лв., представляваща
извършени касови вноски от титуляря по разплащателна сметка, открита на 20.08.2015 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Стоян Владимиров
Конджов;
– сумата в размер 10 лв., представляваща извършени касови вноски от титуляря по спестовен влог
в левове, открит в „Банка Пиреос България“ – АД,
с титуляр Стоян Владимиров Конджов;
– сумата в размер 49,38 лв., представляваща
касови вноски от титуляря по разплащателна
сметка, открита в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Стоян Владимиров Конджов;
– сумата в размер 559,19 лв., представляваща
касови вноски от трети лица по разплащателна
сметка, открита в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Стоян Владимиров Конджов;
– сумата 476 746,82 лв., представляваща изтеглени в брой средства от Стоян Владимиров
Конджов от разплащателна сметка в евро, открита
в „Райфайзенбанк (България)“ с титуляр „Евро
Трейд Лимитед“ – ЕООД, ЕИК 203740730 – еднолична собственост на проверяваното лице, с
източник – получен превод от „Les Ateliers Reunis
SAS“ – Република Франция;
– сумата 641 247,41 лв., представляваща изтеглени в брой средства от Стоян Владимиров Конджов от разплащателна сметка в евро, открита в
„ПИБ“ – АД, с титуляр „Интернешънъл компютър
сървисинг“ – ЕООД, ЕИК 203736778 – еднолична
собственост на проверяваното лице, с източник – получен превод от „GLOBE AIR CARGO
NV“ – Кралство Белгия;
– сумата 385 000 лв., представляваща изтеглени в брой средства от Стоян Владимиров Конджов от разплащателна сметка в евро, открита
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД,
с титуляр „Пи Джи Ес – КАРС 2011“ – ЕООД,
ЕИК 201445578 – еднолична собственост на проверяваното лице, с източник – получен превод от
„PACTERA TECHNOLOGY“ – Кралство Испания;
– сумата 387 300 лв., представляваща изтеглени
в брой средства от Стоян Владимиров Конджов
и неговата майка Йорданка Борисова Конджова
от разплащателна сметка в евро, открита в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр „Спорт Актив

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

Фарм“ – ЕООД – еднолична собственост на Йорданка Конджова, с източник – получен превод от
„Паола 2015“ – ЕООД.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет
на спора, в срок един месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“,
като първото съдебно заседание, което ще се
проведе по делото, е насрочено за 15.01.2019 г. в
10 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември № 167.
8384
Великотърновският окръжен съд обявява, че
с Решение № 31 от 18.09.2018 г. по ф.д. № 1554/
2004 г. на основание чл. 75, ал. 4, 5 и 6 от Закона
за адвокатурата е вписал в регистъра на адвокатските дружества при ВТОС заличаване на
Адвокатско дружество „Иван Иванов, Красимира
Дурчева, Любомир Брайнов“ – в ликвидация, със
седалище и адрес на управление: Велико Търново,
ул. Рафаил Попов № 2, ет. 1, БУЛСТАТ 104631042.
8627

ПОК А НИ И СЪОБЩ ЕНИ Я
6. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към 120 ОУ „Георги
Сава Раковски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 6.11.2018 г. в 18 ч. в София, район „Лозенец“,
пл. Папа Йоан Павел ІІ № 7, 120 ОУ „Георги
Сава Раковски“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на настоятелството за 2017 г.; 2.
избор за актуализиране на състава на съвета на
настоятелите; 3. приемане на план за работа на
настоятелството; 4. съобщения. Поканват се всички
членове на настоятелството да присъстват лично
или чрез изрично упълномощени представители.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно на същото място.
8656
1. – Управителният съвет на сдружение „Маргиналия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 26.11.2018 г.
в 16,30 ч. в офиса на сдружението в София 1113,
ул. Лидице № 10, ет. 5, при следния дневен ред:
1. финансов отчет на сдружение „Маргиналия“ за
2018 г.; 2. отчет за дейността на сдружението за
2018 г.; 3. избор на нов председател на сдружението;
4. избор на нов управителен съвет; 5. предложения
за промяна в устава на сдружението; 6. план за
дейността на сдружение „Маргиналия“ за 2019 г.;
7. приемане на нови членове. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 17,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
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