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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за утвърждаване на образци на декларации
по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, подавани
от членовете на Министерския съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35, ал. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
РЕШИ:
1. Утвърждава образец на Декларация за
несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
във връзка с чл. 113 от Конституцията на
Република България и чл. 19, ал. 7 от Закона
за администрацията, подавана от членовете на
Министерския съвет, съгласно приложение № 1.
2. Утвърждава образец на Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по
т. 1, подавана от членовете на Министерския
съвет, съгласно приложение № 2.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 4 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

4. не съм член на орган на управление или
контрол на юридическо лице с нестопанска цел,
търговско дружество или кооперация;
5. не упражнявам свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност
или упражняване на авторски и сродни права;
6. не съм ръководител на предизборен щаб на
партия, коалиция от партии или инициативен
комитет.
Известно ми е, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: …………………
Декларатор: ..……………….

Приложение № 2
към т. 2 от Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
Долуподписаният/ата .......................................,
ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
в качеството си на член на Министерския съвет
ДЕКЛАРИРАМ, че:
към дата ……………….. г. е настъпила промяна в
декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, като е
отпаднало/възникнало следното обстоятелство:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ………………… г.
Декларатор: ..……………….
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Приложение № 1
към т. 1 от Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество във връзка с чл. 113 от
Конституцията на Република България и чл. 19,
ал. 7 от Закона за администрацията
Долуподписаният/ата .......................................,
ЕГН .........…............…………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…,
в качеството си на член на Министерския съвет
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. не заемам длъжност и не извършвам дейност, която е несъвместима с положението на
народен представител;
2. не заемам друга държавна длъжност;
3. не упражнявам търговска дейност, не съм
управител, търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговски посредник,
ликвидатор или синдик;

УКАЗ № 221
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 12,
ал. 3 от Закона за Българската народна банка
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Людмила Кръстева Елкова за
член на Управителния съвет на Българската
народна банка, считано от 2 декември 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на управителя на Българската народна банка.
Издаден в София на 1 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8787
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Република Молдова за
регулиране на трудовата миграция
(Ут върдена с Решение № 492 на Министерския съвет от 13 юли 2018 г. В сила от
11 септември 2018 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Молдова,
наричани по-нататък „Страните“,
убедени, че трудовата миграция е явление
от взаимен интерес за двете държави и може
да допринесе за икономическото и социалното
развитие, да улесни културното разнообразие
и развитието на обмена на технологии,
като признават необходимостта да се гарантира спазването на правата, задълженията
и гаранциите съгласно националните законодателства и международните споразумения,
по които двете държави са страни,
като имат за цел да задълбочат сътрудничеството между двете държави в контекста на
външната политика и политиката на миграция
на двете държави,
се споразумяха за следното:
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1
(1) Органите на Страните, които носят
отговорност за тази Спогодба, наричани
по-нататък „Упълномощени органи“, са:
а) в Реп ублика Бъ лгари я – Министерството на труда и социалната
политика;
б) в Република Молдова – Министерството на здравеопазването, труда и
социалната защита.
(2) Страните по Спогодбата определят за
нейното изпълнение следните институции, наричани по-нататък „Компетентни институции“:
а) в Република България – Агенцията
по заетостта към министъра на труда
и социалната политика;
б) в Република Молдова – Националната агенция по заетостта.
(3) Понятията, използвани в тази Спогодба,
се тълкуват в съответствие със законодателството на държавата, в която
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е възникнало правоотношението по
Спогодбата и във връзка с прилагането
на тези понятия.
Член 2
(1) Тази Спогодба се прилага за следните
категории работници мигранти, които
са граждани на една от двете държави,
имат сключен индивидуален трудов
договор по тази Спогодба и които притежават необходимото разрешение за
пребиваване на територията на другата
държава:
а) работници за първоначален период
до една година и с възможност за
последващо продължаване за общ
срок до три години;
б) сезонни работници за максималния
период съгласно законодателството
на приемащата държава.
(2) За категориите работници по ал. 1 не
се изисква разрешение за работа.
Член 3
(1) Влизането, пребиваването и заетостта
на граждани на Република България и
на Република Молдова на територията
на другата държава в рамките на тази
Спогодба се регламентират от законодателството на приемащата държава.
(2) Наетите работници могат да бъдат
придружавани от членове на техните
семейства в съответствие със законодателството на приемащата държава.
Г л а в а

в т о р а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА
Член 4
Набирането и заетостта на Кандидатите
за предложения за работа по тази Спогодба
се извършва от Компетентните институции
по чл. 1, ал. 2.
Член 5
(1) В рамките на своя бюджет Компетентните институции по чл. 1, ал. 2 извършват
следните дейности по посредничество
за наемане на работа:
а) о бмен н а и нф о рм а ц и я о т но с но
предложения за работа, получени
от работодатели на територията на
една от двете държави;
б) подбор на потенциални работници мигранти, наричани по-нататък
„Кандидати“, на два етапа:
1) предварителен подбор – въз основа на подадени документи;
2) окончателен подбор – чрез одоб
рение от работодателите;
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в) съдействие при трудовото договаряне
и подписването на трудови договори
от одобрените Кандидати;
г) предоставяне на подписалите индивидуални трудови договори работници
мигранти на информация на официалния език на изпращащата държава
относно условията на пребиваване,
труд, социално осигуряване, здравно
осигуряване, жилищно настаняване
и завръщане.
(2) Предложенията за работа по ал. 1 съдържат информация относно:
а) икономическия сектор и географския
регион, в който се осъществява дейността;
б) броя на работниците мигранти, които
ще бъдат наети;
в) изисквания, на които работниците
мигранти трябва да отговарят за
наемането им;
г) крайния срок за подаване на документи и за подбора на кандидати;
д) продължителността на заетостта;
е) обща информация относно условията
на труд, заплащането и жилищното
настаняване;
ж) датата на пристигане на одобрените
кандидати на работното място на
територията на приемащата държава;
з) заплащането на разходите за пътуване до и от територията на приемащата
държава.
(3) Компетентните институции по чл. 1,
ал. 2 създават Съвместен комитет за
подбор, съставен от равен брой представители на Страните.
Член 6
Подборът на Кандидатите според професионалната им квалификация на основата
на представените документи се извършва от
Компетентната институция на изпращащата
Страна.
Член 7
(1) Окончателният подбор на Кандидатите
се извършва от работодателите преди
заминаване по определени от Съвместния комитет за подбор критерии.
(2) Кандидатите, които са одобрени при
окончателни я подбор, подлежат на
медицински преглед на територията на
изпращащата държава. Всички допълнителни медицински прегледи, изискуеми на територията на приемащата
държава, са за сметка на работодателя.
(3) Преди заминаването одобрените Кандидати подписват индивидуален срочен
трудов договор на български и на румънски език в съответствие със законодателството на приемащата държава.
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(4) Копие от индивидуалния трудов договор се изпраща до Компетентната
институция на приемащата Страна.
Член 8
(1) Заявленията за визи по тази Спогодба се обрабо т ват с п редимс т во о т
компетентната консулска служба на
приемащата Страна на територията на
изпращащата държава в съответствие
със законодателството на двете държави
и с разпоредбите на международните
договори, прилож ими за Ст раните.
Визата, поставена в паспорта, включва
вида, целта и продължителността на
престоя на територията на приемащата държава. Разходите за визата са за
сметка на одобрените Кандидати.
(2) Работниците мигранти получават необходимите разрешения за пребиваване
в съответствие със законодателството
на приемащата държава.
(3) Компетентната институция на изпращащата Страна информира работниците
мигранти за датата и мястото на пристигане, а Компетентната институция
на приемащата Страна координира с
работодателите организацията на посрещането и настаняването на работниците
мигранти.
Член 9
(1) Пътните разходи на работника мигрант
до и от територията на приемащата
държава са за сметка на работодателя.
(2) Работодателят подробно информира
Компетентните институции на двете
Страни за датата, часа и мястото на
пристигане, средствата за транспорт и
относно застраховането.
Г л а в а

т р е т а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА
НА ТРУД И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА
РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ
Член 10
(1) Работниците мигранти имат същите
т ру дови п ра ва и за д ъ л жен и я к ат о
местните работници и се ползват от
еднаква защита на работното място в
съответствие със законодателството на
приемащата държава.
(2) На територията на приемащата държава
работниците мигранти се ползват от
същата правна защита по отношение
на личните и имуществените им права,
предвидена за местните граждани.
Член 11
Трудовите възнаграждения на работниците
мигранти и условията им на труд се определят
в сключените индивидуални трудови договори
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и са в съответствие с действащите колективни
трудови договори или при липсата на такива
със законодателството на приемащата държава, приложимо към местните работници със
същата професия и квалификация.
Член 12
Страните се споразумяват, че в областта на
социалната сигурност ще се прилага Договорът между Република България и Република
Молдова за социално осигуряване, подписан на
5 декември 2008 г., в сила от 1 септември 2009 г.
Член 13
Споровете, които може да възникнат между
работодателите и работниците мигранти, се
решават в съответствие със законодателството
на приемащата държава.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ФОРМИРАНЕТО
И СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ
ЗА ПОДБОР
Член 14
(1) Съвместният комитет за подбор по
чл. 5, ал. 3 е постоянно действащ орган
и осъществява дейността си по електронен път.
(2) Съставът на Съвместния комитет за
подбор се определя с общ акт на ръководителите на Компетентните институции
по чл. 1, ал. 2 и включва равен брой
представители на тези институции.
(3) Съвместният комитет за подбор:
а) одобрява критериите за подбор по
получените предложения за работа,
посочени в Искането по чл. 15, ал. 1;
б) одобрява образец на индивидуален
трудов договор в съответствие със
законодателството на приемащата
държава на български и на румънски
език;
в) изготвя и одобрява формата на заявлението по чл. 16 на български и
на румънски език;
г) одобрява образец на предложение за
работа;
д) съдейства за своевременното и изчерпателно предоставяне на информация и консултации на Кандидатите
по време на процедурата за подбор;
е) одобрява формата на декларацията, с
която работникът мигрант се задължава да се завърне на територията
на изпращащата държава.
(4) Индивидуалният трудов договор по
ал. 3 включва:
а) името и адреса на работодателя;
б) личните данни на работника мигрант;
в) възнаграждението;
г) условията на труд;
д) жилищното настаняване;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

е) здравното застраховане;
ж) условията за продължаване действие т о на и н д и ви д уа л н и я т ру дов
договор или за предсрочното му
прекратяване;
з) о т г оворнос т та на С т ра н и т е п ри
неспазване изискванията на индивидуалния трудов договор и начините
за решаване на правните спорове;
и) заплащането на пътните разходи до
и от територията на приемащата
държава.
(5) Съвместният комитет за подбор взема
решенията си неприсъствено, като за
заседанията се изготвя протокол.
Г л а в а

п е т а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НАЕМАНЕТО
НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ
Член 15
(1) Всяка Компетентна институция може
да направи официално в писмена форма
по факс или по електронна поща Искане за сътрудничество за наемане на
работници мигранти от другата Страна
по Спогодбата (наричано по-нататък
„Искане“).
(2) Искането по ал. 1 се извършва въз основа на получените от работодателите
предложения за работа и съдържа:
а) информация за необходимия брой
работници мигранти;
б) периода на заетост;
в) изисквания за професионална квалификация и/или образователна степен,
и/или професионален опит;
г) обща информация за условията на
живот и труд на територията на
приемащата държава;
д) дата на Искането.
(3) Искането по ал. 1 може да се прави
веднъж месечно, а по изключение – два
пъти месечно.
(4) При получаване на Искането Компетентната институция на изпращащата
Страна извършва необходимите дейности за информиране на потенциалните работници мигранти относно
възможностите за работа на територията
на приемащата държава.
Член 16
(1) Кандидатите подават заявления до Компетентната институция на изпращащата
Страна.
(2) Кандидатите прилагат към заявлението
по ал. 1:
а) документи, доказващи тяхното образование, специализация, компетентност, професионална квалификация
и опит;
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б) други документи, които могат да се
изискват в съответствие със законодателството на приемащата държава
за заемане на длъжността, посочена
от работодателя в предложението за
работа, включително за регулираните професии;
в) копие на страницата на документа
за пътуване със снимката и личната
информация;
г) д ве ц ве т н и сн и м к и – формат 3,5/
4,5 см.
Член 17
(1) Компетентната институция на изпращащата Страна избира подходящите
Кандидати във основа на документна
проверка за съответствие с критериите
за подбор, одобрени от Съвместния
комитет за подбор.
(2) Компетентната институция на изпращащата Страна подготвя мотивирани
откази за Кандидатите, които не отговарят на изискванията или които до
изтичане на крайния срок не са представили пълен набор от документи.
(3) Всеки кандидат може да получи информаци я за етапа на разглеж дане
на заявлението му от Компетентната
институция на изпращащата Страна.
(4) Компетентната институция на изпращащата Страна осигурява прозрачност
на процеса по подбор на Кандидатите.
(1)

(2)
(3)

(4)

Член 18
Ком пе т ен т нат а и нс т и т у ц и я на из пращащата Страна изпраща списък
на одобрените Кандидати до Компетентната институция на приемащата
Страна и техните заявления заедно
с придружаващите ги документи, легализирани и в комплект със заверен
превод на български или на румънски
език, когато работодателят е посочил
такова изискване в своето предложение.
Разходите за легализация и превод на
заявленията са за сметка на одобрените
Кандидати.
Компетентната институция на приемащата Страна изпраща на работодателите
списъка и документите по ал. 1.
Работодателите одобряват работници
мигранти въз основа на документите
по ал. 1 и изпращат на Компетентната институция на приемащата Страна
окончателните списъци на одобрените
от тях Кандидати.
Компетентната институция на приемащата Страна изпраща списъците по
ал. 3 до Компетентната институция на
изпращащата Страна.
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(5) Компетентната институция на изпращащата Страна предоставя на Кандидатите
информация за окончателния резултат
от подбора.
(6) Списъците и документите по горните
алинеи се обменят по електронен път.
Член 19
Компетентната институция на изпращащата Страна, по искане и за сметка на работодателите, организира интервюта и/или
практически изпити за съответната професия
в съответствие с предложението за работа.
Член 20
(1) Всеки Кандидат, който потвърди желанието си да бъде нает, се насочва
от Компетентната институция на изп ра ща щата С т ра на за мед и ц и нск и
прегледи, които се извършват в лечебно
заведение.
(2) Компетентната институция на изпращащата Страна предоставя на Компетентната институция на приемащата
Страна списъка с Кандидатите, които
са потвърдили готовността си за отпътуване и са преминали през медицински прегледи, потвърждаващи, че
няма пречки да извършват дейността/
професията, за която са одобрени.
(3) Компетентната институция на приемащата Страна изпраща на работодателите
информацията по ал. 2.
Член 21
(1) Компетентната институция на изпращащата Страна провежда среща с одобрените Кандидати непосредствено преди
тяхното отпътуване, като им предоставя
писмено информация за техните права
и задължения във връзка с тяхната
работа на територията на приемащата
държава относно:
а) индивидуалния трудов договор;
б) правата и задълженията на работниците и работодателите на територията на приемащата държава;
в) културата и традициите на приемащата държава;
г) информация за контактите в спешни
случаи.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на езика на изпращащата държава.
(3) При пристигането си на територията
на приемащата държава работниците
мигранти се посрещат от работодателя
или негов представител в присъствието
на представител на Компетентната институция на приемащата Страна и се
транспортират до мястото за жилищно
настаняване.
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Член 22
Компетентната институция на приемащата
Страна прави всичко необходимо за:
1. гарантиране на необходимата защита
на правата на работниците мигранти в
съответствие със законодателството на
приемащата държава относно условията
на живот и труд;
2. разследване на жалбите и сигналите на
работниците мигранти за нарушения
на трудовите им права и даване на необходимите указания за отстраняване
на установените нередности.
Г л а в а

ш е с т а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАВРЪЩАНЕТО
НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ
Член 23
(1) При подписване на индивид уа лни я
трудов договор работниците мигранти
подписват и декларация, с която се задължават да се завърнат на територията
на изпращащата държава при изтичане
на срока на законното им пребиваване
и да представят лично своя паспорт
пред консулската служба на приемащата
Страна в рамките на един месец след
завръщането си.
(2) Неизпълнението на задължението по
ал. 1 се взема предвид при разглеждане
на ново заявление за получаване на
разрешение за пребиваване, подадено
до националните компетентни органи
на приемащата Страна.
Г л а в а

с е д м а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО
НА СПОГОДБАТА
Член 24
(1) Компетентните институции по чл. 1,
ал. 2 координират и контролират изпълнението на тази Спогодба на територията на съответната държава.
(2) Компетентните институции по чл. 1,
ал. 2 си сътрудничат по електронен път,
а когато е необходимо, чрез срещи, като:
а) обменят информация относно съществуващите разпоредби в областта
на трудовите правоотношения, както
и за влизането, пребиваването и
наемането на работа на чужденци;
б) решават конкретни проблеми, свързани с прилагането на Спогодбата, и
предлагат решения за преодоляване
на възникналите проблеми;
в) обсъждат всякакви други въпроси,
произтичащи от прилагането на тази
Спогодба.
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Член 25
(1) Тази Спогодба се сключва за първоначален срок от пет години, като действието є се продължава автоматично за
последващи периоди от по три години.
(2) Тази Спогодба влиза в сила от датата
на получаване по дипломатически път
на последната вербална нота за изпълнението на националните процедури,
необходими за нейното влизане в сила.
(3) По инициатива на всяка от Страните и
при наличие на взаимно съгласие могат
да се правят изменения и допълнения
на тази Спогодба, които се оформят в
отделни протоколи. Протоколите се
считат за неразделна част от Спогодбата и влизат в сила при условията за
нейното влизане в сила.
Член 26
(1) Всяка от Страните може да спре изцяло или частично прилагането на тази
Спогодба за определен период, когато
се зася га на ц иона л ната си г у рнос т,
общественият ред или общественото
здраве. Спирането на прилагането на
тази Спогодба влиза в сила от момента
на уведомяване на другата Страна по
дипломатически път.
(2) Тази Спогодба може да бъде денонсирана от всяка от Страните с писмено
уведомление по дипломатически път. В
този слу чай Спогодбата прекратява
действието си след изтичането на 90
дни от получаването от другата Страна
на уведомлението за денонсиране.
(3) В случай на прекратяване действието
на Спогодбата п равата, п ри доби т и
от работниците по време на нейното
действие, се запазват.
Член 27
Споровете, които могат да възникнат между
Страните във връзка с прилагането на тази
Спогодба, се решават след консултации и
преговори между Упълномощените органи.
Подписана в София на 18 юни 2018 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, румънски и английски език.
В случай на различия в тълкуването меродавен ще бъде английският текст.
За правителството на
Република България:
Бисер Петков,
министър на
труда и социалната
политика
8660

За правителството на
Република Молдова:
Светлана Чеботари,
министър на
здравеопазването,
труда и социалната
защита

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 17
от 27 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
813040 „Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания“ 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 813040 „Инструктор по адаптирана
физическа активност и спорт за хора с увреждания“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8130401
„Адаптирана физическа активност и спорт
за хора с увреждания“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват 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
813040 „Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания“
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. Лицата, навършили 16 години, които
към влизане в сила на тази наредба се обучават
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за придобиване на професионална квалификация по професията, 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 № 17 от 2012 г. за придобиване
на квалификация по професия „Инструктор
по адаптирана физическа активност и спорт
за хора с увреждания“ (ДВ, бр. 12 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 „Инструктор
по адаптирана физическа активност и спорт за
хора с увреждания“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813040

Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

8130401 Адаптирана физиче ск а а к т и вно с т
и спорт за хора с
увреждания
Ниво на квалифик а ц и я спор ед Европейската к ва лификационна рамка
(ЕКР) – 5

Четвърта

Ниво на к ва лификаци я
според Национа лната
квалификационна рамка
(НКР) – 5

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 четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по адаптирана физическа активност
и спорт за хора с увреждания“ 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.) изискването
за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено
средно образование.
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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 „Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания“ 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.)
Инструкторът по адаптирана физическа активност (АФА) и спорт за хора с увреждания – по
един или няколко вида спорт, е лицето, което
отговаря за периода на физическа и психическа подготовка на хората с увреждания, които
спортуват.
Инструкторът поддържа многобройни професионални контакти – с изпълнителни директори,
мениджъри, рехабилитатори, кинезитерапевти,
медицински лица, с поддържащите спортните
бази, с представители на фирми – производители
на спортни уреди, съоръжения и екипировка.
Инструкторът работи с разнообразни уреди
и съоръжени я, ек ипировка, информационни
материали и документация в открити и закрити
спортни съоръжения – зали, стадиони, басейни,
фитнес и здравни центрове.
Той упражнява своята дейност в спортни
клубове, спортни федерации, ученически спортни школи, фитнес клубове, центрове за спорт,
здраве и рекреация, дневни центрове, центрове
за социална рехабилитация и интеграция, домове
за хора с увреждания, домове за стари хора и
други организации в публичния, частния и неправителствения сектор, в които се осигурява
достъп и възможности на хора с увреждания
(деца, младежи и възрастни) за избор и включване в практикуване на адаптирани двигателни
активности и видове спорт с обучително-тренировъчен оздравителен и рекреационен характер.
Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания организира и провежда спортни занимания
предимно в областта на спорта в свободното
време и спорта за всички. Провежда тренировъчни занимания с групи за начално обучение в
спортните клубове за хора с увреждания или в
спортните клубове, в които са включени и хора
с увреждания. Подкрепя лица с увреждания при
участието им в масови спортни мероприятия.
Съвместно с треньора по АФА и спорт за хора
с увреждания инструкторът участва в изготвянето
на индивидуалния план за развитие на спортни-
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те качества на съответното лице с увреждане и
проследява цялостната му подготовка, както и
участието му в спортни прояви. Инструкторът
по АФА и спорт за хора с увреждания дава насоки за подходяща подкрепяща среда и определя
подходящите места за тренировки. Определя
формата на тренировките, тяхната продължителност и честота, както и оптималния бpой
участващи в спортните занимания според спецификата на уврежданията на лицата. В процеса
на работа определя екип от специалисти, които
да спомагат и съдействат за общото развитие на
физическата активност на хората с увреждания
(рехабилитатори, психолози, супервайзъри, социални работници и др.). Инструкторът изцяло
подкрепя самостоятелното физическо развитие
на хората с увреждания и следи за минималната
им зависимост от друго лице. Работи за повишаване на физическата активност и независимост
на спортуващите. Основни цели на работата на
инструктора по АФА и спорт за хора с увреждания
са положителното повлияване на здравословното
и функционалното състояние, мотивационните
и адаптационните възможности, физическото
развитие и дееспособността, социалната адаптация и интеграция и постигането на относителна
самостоятелност.
Инструкторът изпълнява задълженията си
като член от професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация (или фирма)
при планиране и извършване на определените
от работодателя трудови дейности.
Хората, упражняващи тази професия, трябва
да имат разбирането, че хората с увреждания
притежават същите човешки права като всички
граждани, включително и правото на достъп до
спорт и занимания с физическа активност. Професията съчетава няколко елемента – социална
адаптация и терапия, повишаване на физическата активност на лицата и интегрирането им в
различни групи.
Инструкторът по АФА и спорт за хора с
увреждания изпълнява дейности, които могат
да се групират като подготвителни, основни и
заключителни.
Подготвителните дейности обхващат:
– запознаване с длъжностната характеристика,
разработена и утвърдена от работодателя;
– з апознаване с изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд;
– з апознаване с динамиката на организационната структура на спорта в Република
Българи я и на спортната организаци я,
където работи;
– у частие в предварителни проучвания за
ориентацията, предпочитанията и мотивацията на кандидатите за занимания със
спорт и насочване при избора на конкретен
вид спорт/ове от лицата;
– у частие в диагностичните процедури за
първоначални проу чвания на възрастовите и психо-физическите особености на
кандидатите за занимания със спорт; запознаване с резултатите от проучванията за
здравословното състояние на кандидатите
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за спортни занимания и диагностика на
изходните параметри на специфичната за
дадения вид спорт физическа годност и
координационно-двигателни способности;
– определяне на подходяща подкрепяща среда
за лицата с увреждания, както и на нуждата
от спортен асистент при спортните дейности;
– з апознаване със: разработените и утвърдени учебно-тренировъчни планове или
п риори т е т н и т р ен и р овъч н и п р ог ра м и;
план-графика на заниманията; техническото състояние и характеристиките на
общите и специфичните спортни уреди и
други технически средства и аксесоари за
провеждането на различните по съдържание
и насоченост спортни занимания;
– у частие в проверката и подготовката на
откритите и закритите спортни обекти и
съоръжения за съответствие с изискванията
на действащите стандарти и правила;
– у частие в изготвянето и представянето на
информационни и рекламни материали; в
мероприятия за срещи с обществеността, с
медиите и с други институции за осигуряване прозрачност на дейността на спортната
организация (или фирма).
Основните дейности са свързани със:
– у частие в разработването на тренировъчни
програми за тонизиране на мускулатурата
и поддържане нивото на съответните физически показатели;
– у частие в разработването на индивидуални
тренировъчни планове и програми за адаптирана физическа активност, съгласувани
със съответните специалисти, съобразно
характера на увреждането и евентуалния
бъдещ здравен статус;
– д аване на указания и информация по отношение на изискванията за усвояване на
двигателни навици, постигане на определени
физически качества, поддържане на добра
спортна форма, провеждане на занятията,
контрол и оценка на постигнатите резултати;
– п реценка за формиране на подходяща група
за трениране съобразно уврежданията на
лицата, тяхната степен и особеностите им;
създаване на добра вътрешна организация
в групата;
– п р ов еж да не н а з а д ъ л ж и т е лен а да п т ивен период на лицето с увреждане с цел
трансформиране на стария му динамичен
стереотип към нов, позволяващ му да навлезе в основната група, занимаваща се с
конкретен вид спорт;
– п одпомагане на треньора по АФА и спорт
при измерване на основните физически
качества на спортуващите – сила, издръжливост, бързина, гъвкавост и ловкост;
– з апознаване на спортуващите хора с увреждания и спортния асистент (ако има такъв) с
характеристиките и параметрите на уредите
и с други технически средства и аксесоари
за провеждане на различни по съдържание и
насоченост спортни занимания; запознаване
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на спортуващите и спортните асистенти с
общите и специфичните изисквания и условия за безопасна спортна дейност;
– з апознаване на спортните асистенти (ако
има такива) с адаптираните физически
дейности и инструкции за тяхната роля по
време на заниманията;
– д емонстриране на конкретните движения
и начини на изпълнение на спортните
дейности, подбор на подходящи екипи за
колективни спортове, организиране процеса
на трениране и формата на провеждане
на заниманията, адаптиране на уредите и
съоръженията, когато това е необходимо,
осигуряване на безопасност и адекватни
условия за спортуване, на подходяща достъпност на терена, на който се провеждат
заниманията;
– даване насоки за поддържане на физическата
активност и в домашни условия, изготвяне
на програми за автотренинг;
– п рофесионална комуникация на английски
език и/или друг чужд език при необходимост
(работа в сферата на спортната анимация
за хора с увреждания, СПА центрове и др.);
– о съществяване на контакт с подходящи
спортни клубове и спортни организации за
участие в спортни прояви и мероприятия
на национално и международно ниво.
Заключителните дейности са свързани със:
– у частие в изготвянето на индивидуален и
групов анализ на постигнатите резултати
в отделните спортни занимания или на
определен етап от подготовката;
– п роверка на състоянието на спортната материална база след всяко занимание; информиране на работодателя за необходимостта
от ремонти и възстановяване;
– а нализ и оценка на работата на спортния
асистент, когато има такъв;
– и зготвяне на писмени отчети и доклади за
осъществената от него дейност.
Особеностите и условията на труд изискват
от инструктора по АФА и спорт за хора с увреждания да бъде дисциплиниран, наблюдателен,
издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно
и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции
и указания; да използва съвременна справочна и
каталожна литература, професионален софтуер
и компютър с интернет. Спазването на етичните
принципи, свързани със спортно-тренировъчния процес на хора с различни увреждания, е
задължително.
Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания трябва да има умения за работа в екип
и за решаване на конфликти. Необходими са
добри комуникативни умения, както и познания
за спецификите на общуване с хора с увреждания. Трябва да умее и да оказва първа помощ.
Работното време на инструктора по адаптирана физическа активност и спорт за хора с
увреждания е нормирано.
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Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания изпълнява задълженията, които произтичат
от изискванията на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните изисквания на регионалните здравни
инспекции, както и на вътрешните правила,
утвърдени от работодателя.
Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и
спорта и подзаконовите му нормативни актове.
Правоспособност за „инструктор“ се придобива
съгласно Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на
спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от
2017 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по адаптирана физическа активност и
спорт за хора с увреждания“, 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.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор
по адаптирана физическа активност и спорт за
хора с увреждания“, може да постъпва на работа
на следните длъжности от НКПД:
ü Длъжности от единична група 3422 „Спортни треньори, инструктори и сродни на
тях“:
• 3422-3010 Инструктор, спортен;
ü Длъжности от единична група 3423 „Фитнес
инструктори и ръководители на програми
за отдих и спорт“:
• 3423-3006 Личен треньор;
ü Други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
Обща професионална подготовка
· Е
 РУ 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
РУ 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

· Е РУ 2. Предприемачество
Р У 2.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
Р У 2.3. Участва в разработването на бизнес
план
· Е РУ 3. Икономика
Р У 3.1 Познава основите на пазарната
икономика
Р У 3.2. Познава основните характеристики
на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
· Е РУ 4. Организация на труда
РУ 4.1. Организира работния процес
Р У 4.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
· Е РУ 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
· Е РУ 6. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
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
РУ 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
Р У 7.3. Формира (развива) физически качества у обучаваните по спорт лица
Специфична професионална подготовка
· ЕРУ 8. АФА и спорт за хора с увреждания
Р У 8.1 Подпомага социалната интеграция
и приобщаване на хора с увреждания чрез
спорт
Р У 8.2. Познава възможностите за адаптация на популярни физически активности
и спортове
· Е РУ 9. АФА и спорт за хора с ментални
увреждания
Р У 9.1. Познава организацията на спорта
за хора с ментални увреждания
Р У 9.2. Планира спортната подготовка за
начално обучение по вид спорт на хора с
ментални увреждания
Р У 9.3. Провежда тренировъчни занимания
за начално обучение по вид спорт на хора
с ментални увреждания
· Е РУ 10. АФА и спорт за хора с увредено
зрение
Р У 10.1. Познава организацията на спорта
за хора с увредено зрение
Р У 10.2. Планира спортната подготовка за
начално обучение по вид спорт на хора с
увредено зрение
Р У 10.3. Провежда тренировъчни занимания
за начално обучение по вид спорт на хора
с увредено зрение
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· Е
 РУ 11. АФА и спорт за хора увреден слух
Р У 11.1. Познава организацията на спорта
за хора с увреден слух
Р У 11.2. Планира спортната подготовка за
начално обучение по вид спорт на хора с
увреден слух
Р У 11.3. Провежда тренировъчни занимания
за начално обучение по вид спорт на хора
с увреден слух
· Е
 РУ 12. АФА и спорт за хора с физически
увреждания (увреждания на двигателната
или на нервната система)
Р У 12.1. Познава организацията на спорта
за хора с физически увреждания
Р У 12.2. Планира спортната подготовка за
начално обучение по вид спорт на хора с
физически увреждания
РУ 12.3. Провежда тренировъчни занимания
за начално обучение по вид спорт с хора с
физически увреждания
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· Е РУ 13. АФА и спорт за хора с детска церебрална парализа (ДЦП)
Р У 13.1. Познава организацията на спорта
за хора с ДЦП
Р У 13.2. Планира спортната подготовка за
начално обучение по вид спорт на хора с
ДЦП
Р У 13.3. Провежда тренировъчни занимания за начално обучение по вид спорт на
хора с ДЦП
· Е РУ 14. АФА и спорт за хора в пенсионна
възраст
Р У 14.1. Планира спортната подготовка за
начално обучение по вид спорт на хора в
пенсионна възраст
Р У 14.2. Провежда тренировъчни занимания
за начално обучение по вид спорт на хора
в пенсионна възраст
3.2. Описание на ЕРУ

Обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на еди- Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1.1:

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

Знания

· Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
· Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната
професионална квалификация
· Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

· Контролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Организира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
· Извършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите
дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
· Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
· Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови
дейности
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
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Компетентности

· Участва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия
на работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на
рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различните
трудови дейности

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 при конкретната трудова дейност
· Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти

Умения

· Организира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти
и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

·
·
·
·

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· Познава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност
· Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· Обяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
· Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

· Използва терминологията за описване на аварийните ситуации
· Създава организация за осъществяване на контрол по спазване мерките за
пожарна и аварийна безопасност
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· Изброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни
ситуации
· Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

· Организира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие
с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
· Актуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

Притежава екологично съзнание за опазване на околната среда
Анализира причините за екологично замърсяване
Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
Следи за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната
среда

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 теоретични 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 най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
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ЕРУ 2
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· Знае същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения

· Анализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата

Компетентности

· Предлага нови идеи за оптимизиране изпълнението 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 повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху
дейността на фирмата

Умения

· Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

· Самостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Разработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефинирано задание
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
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
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на фирмата според изискванията
на предварително дефинираното задание
ЕРУ 3
Наименование на еди- Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика
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Знания

·
·
·
·

Умения

· Информира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

· Способен 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 основните характеристики на производствената дейност в предприятие

Знания

· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
и др.
· Познава същността на елементите на маркетинговия микс – продукт (услуга), цена, дистрибуция, промоция
· Познава същността на елементите на промоционалния/комуникационния
микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите,
връзки с обществеността

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
· Разработва маркетингова стратегия на предприятие за постигане на максимални финансови резултати съобразно качествения и количествения
капацитет
· Изготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на положителна
представа у целевата група към предлаганите продукти (стоки и/или услуги)

Компетентности

· Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие и да дава препоръки

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

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Изготвяне на маркетингова стратегия, насочена към зададен тип целева
група
Средство 3:
· Изготвяне на рекламно послание по зададени цел, бюджет и рекламоносител
Условия за провеждане За средства 1 и 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· В изготвеното рекламно послание присъстват името на рекламодателя,
кратко описание на предложението, подтик за покупка, данни за контакт с
рекламодателя; изтъкнати са качеството на услугата и нейните предимства
пред конкурентните
За средство 3:
· Изготвената обява за свободна работна позиция е пълна и целесъобразна – включва изискванията за заемане на длъжността, работното време,
трудовото възнаграждение, начините за кандидатстване, изброени са задълженията и отговорностите; определените критерии за подбор са съобразени
с нуждите на работодателя
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на еди- Организация на труда
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1: Организира работния процес
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Знания

·
·
·
·
·

Умения

· Планира работния процес
· Съставя график на работните задачи
· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

· Ефективно организира работния процес
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в работните процеси

Познава
Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на стопанската организация
методи за нормиране на работния процес
нормативните документи, свързани с професията
планирането на ресурси, свързани с работния процес
основните нормативни актове, свързани с професията

Резултат от учене 4.2: Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания

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

Умения

· Организира дейностите в работния процес
· Спазва и следи етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

· Ефективно разпределя и планира дейностите в работния процес
· Отговорен е за създаване и поддържане на етична работна среда

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:
· Дефинира теоретични понятия в областта на организацията на работния
процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия в областта на разпределението на дейностите
в работния процес
ЕРУ 5
Наименование на еди- Комуникация и чужд език
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 5.1: Общува ефективно в работния екип
Знания

· Знае ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала на предприятието

Компетентности

· Може да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес
съобразно работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

·
·
·
·
·

Познава етичните норми на комуникацията
Познава правилата за вербална и невербална комуникация
Познава ефективното поведение при конфликти
Знае правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
Познава средства за водене на делова комуникация

Умения

·
·
·
·

Разпознава и избягва конфликтни ситуации
Решава конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна
Извлича необходимата информация за удовлетворяване на изискванията на
клиентите
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· Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно
индивидуалните им особености
· Провежда компетентен разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване
на услуги; разбира и уважава техните изисквания, защитава интересите на
организацията
· Проявява комбинативност при проучване на алтернативни решения

Резултат от учене 5.3: Владее чужд език по професията
Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

· Чете 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 свободно професионална терминология на чужд език (писмено и
говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

· Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални и други теми, както и да изпълнява служебните
си задължения

Средства за оценяване: · Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
Условия за провеждане · Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: · Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация
ЕРУ 6
Наименование на еди- Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1: Обработва информация с ИКТ
Знания

· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността є
· Обяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация
· 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)
· Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
· Използва уебканали (RSS и други) за получаване на информация
· Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
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· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2: Комуникира с ИКТ
Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Изброява доставчици на услугата електронна поща
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в областта на професията
· Обяснява употребата на електронен подпис
Използва електронна поща
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности

Резултат от учене 6.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания

· Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио,
видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на
шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

· Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
· Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

· Демонстрира свободно 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 функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и
околната среда

Умения

· Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
· Активира филтри на електронна поща против спам
· Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
· Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· Защитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

· Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната
среда, в която работи

Резултат от учене 6.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания

· Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
· Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система
и друг софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

· Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение,
софтуер или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер
при решаване на проблеми

Компетентности

· Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
работа с ИКТ
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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 За средства 1, 2, 3, 4, и 5:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4, и 5:
· Поставените 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 еди- Спорт
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 7.1:

Познава същността на спорта и ползите от него

Знания

· Познава ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални,
културни и възстановителни функции
· Знае историята на физическото възпитание и спорта
· Познава олимпийските принципи и идеали
· Знае рисковете от употребата на допинг в спорта

Умения

· Осигурява спазването на принципите на феърплей в спорта
· Разпознава признаците при употребата на допинг и предприема необходимите мерки

Компетентности

· Популяризира здравословния начин на живот и редовните занимания със
спорт, участва в дискусии по темата

Резултат от учене 7.2: Познава организационната система на спорта
Знания

· Познава организацията на спорта на национално, европейско и световно ниво
и функциите на различните институции – общини, министерства, спортни
клубове, спортни федерации, олимпийски комитети
· Познава нормативно-правната уредба, свързана с физическото възпитание
и спорта – закони, стратегии и наредби
· Познава особеностите на физическото възпитание и спорта в свободното
време
· Познава особеностите на организирания спорт за всички (физическо възпитание и спорт за учащи, ведомствен спорт, физическо възпитание и спорт
за лица с увреждания)
· Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески
спорт, елитен спорт)

Умения

· Идентифицира мястото на спортна организация в системата на спорта и
възможните механизми и източници на финансиране
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· Консултира заинтересованите лица относно възможностите за практикуване
на спорт съобразно техните нужди и желания

Резултат от учене 7.3: · Формира (развива) физически качества у обучаваните по спорт лица
Знания

·
·
·
·
·
·

Познава
Познава
Познава
Познава
Познава
Познава

теорията и методиката на спортната тренировка
анатомията и биомеханиката на човека
физиологията и биохимията на човека
принципите на рационалното хранене
особеностите на преподаване при различните възрастови групи
особеностите на спортния травматизъм

Умения

·
·
·
·
·
·

Прилага
Прилага
Прилага
Прилага
Прилага
Прилага

методи
методи
методи
методи
методи
методи

Компетентности

· Може самостоятелно да формира (развива) у обучаваните най-целесъобразните за вида спорт физически качества

и средства за развиване на сила
и средства за развиване на издръжливост
и средства за развиване на бързина
и средства за развиване на гъвкавост
и средства за развиване на ловкост
и средства за развиване на техника и тактика по вид спорт

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:
· Демонстрира професионални знания от областта на спорта
Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8
Наименование на еди- АФА и спорт за хора с увреждания
ницата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 8.1: · Подпомага социалната интеграция и приобщаване на хора с увреждания
чрез спорт
Знания
· Познава нормативно-правната уредба, свързана с интеграцията и приобщаването на хора с увреждания
· Познава нормативно-правната уредба, свързана със защитата от дискриминация
· Познава ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални,
културни и възстановителни функции
· Разбира принципите и методологията на спорта като инструмент за сближаване на хора независимо от тяхната възраст, пол, произход, религия,
увреждане
· Познава особеностите на общуване с хора с увреждания от различни възрастови групи
Умения
· Идентифицира нуждите от спорт на хората с увреждания
· Мотивира хората с увреждания да участват в спортни занимания
· Мотивира други спортно-технически лица (инструктори, треньори и т.н.) да
участват активно в интеграцията на хора с увреждания чрез спорт, включително и като доброволци
· Стимулира личностното, социалното и професионалното развитие на участ
ниците в спортни занимания
· Подпомага общуването между лица с увреждания, както и общуването им
със спортни технически лица (съдии и др.)
Компетентности
· Подпомага социалната интеграция и приобщаване на хора с увреждания,
като защитава законното им право да спортуват и повишава мотивацията
им да поддържат и усъвършенстват своите двигателни възможности
· Асистира на хора с увреждания при участието им в масови спортни мероприятия, като им оказва психическа, физическа и техническа подкрепа
· Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата
с хора с увреждания
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Резултат от учене 8.2: · Познава възможностите за адаптация на популярни физически активности
и спортове
Знания

· Знае възможностите за модификация на екипировката, правилата, задачите,
околното пространство и инструкциите при занимания по:
– водни спортове (плуване; гребане)
– снежни спортове (ски спускане; ски бягане; биатлон)
– спортни игри (футбол; баскетбол; волейбол; хандбал)
– лека атлетика
– гимнастика
– други спортове (фитнес; колоездене; фехтовка, бочия и боулинг; тенис;
тенис на маса; танци)

Умения

· Идентифицира нуждите на лицата с ограничени функционални възможности
от модификация на екипировката, правилата, задачите, околното пространство и инструкциите при занимания по:
– водни спортове (плуване; гребане)
– снежни спортове (ски спускане; ски бягане; биатлон)
– спортни игри (футбол; баскетбол; волейбол; хандбал)
– лека атлетика
– гимнастика
– други спортове (фитнес; колоездене; фехтовка, бочия и боулинг; тенис;
тенис на маса; танци)

Компетентности

· Проявява съобразителност и аналитично мислене при адаптацията на популярни физически активности и спортове

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на социалната интеграция на хора с увреждания чрез спорт
Средство 2:
· Описване възможностите за адаптация на избрана спортна дисциплина
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на социалната интег
рация на хора с увреждания чрез АФА и спорт
За средство 2:
· За избраната спортна дисциплина са изброени възможностите за модификация на екипировката, правилата, задачите, околното пространство и
инструкциите
ЕРУ 9
Наименование на еди- АФА и спорт за хора с ментални увреждания
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 9.1:

· Познава организацията на спорта за хора с ментални увреждания

Знания

· Познава дейността на национални правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към хората с ментални увреждания
· Знае правата на хората с ментални увреждания съгласно националното и
международно законодателство
· Познава Международната класификация на функциониране, инвалидност и
здраве, както и класификациите на функционалност за различните спортни
дисциплини, включени в Специалните олимпийски световни игри
· Познава дейността на международната организация Спешъл олимпикс
(Special Olympics) и тази на други спортни организации на европейски и
национално ниво (федерации, асоциации и др.)
· Знае историята на Специалните олимпийски световни игри (Special Olympics
World Games)
· Изброява спортните дисциплини, включени в Специалните олимпийски
световни игри, и обяснява техните особености и основни правила
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· Идентифицира мястото на дадена спортна организация за хора с ментални
увреждания (спортен клуб, федерация, асоциация или др.) в системата на
спорта
· Идентифицира възможните механизми и източници на финансиране на
дадена спортна организация за хора с ментални увреждания
Компетентности
· Способен е самостоятелно да намира решения на проблеми с административен характер, като търси съдействието на съответните отговорни институции
или това на други организации, имащи отношение към спорта и към хората
с ментални увреждания
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при решаването на административни проблеми, свързани със спорта за хора с ментални увреждания
Резултат от учене 9.2: · Планира спортната подготовка за начално обучение по вид спорт на хора
с ментални увреждания
Знания
· Познава същността на тренировъчното натоварване
· Знае критериите за тренираност и спортна форма в съответния вид спорт
· Познава основните средства и методи за развиване на основните двигателни
качества
· Познава основните средства и методи за спортно-техническо усъвършенстване в различни спортни дисциплини за хора с ментални увреждания
· Познава основни средства и методи за изграждане на тактическата подготовка в различни спортни дисциплини за хора с ментални увреждания
· Познава основните средства и методи за психическа подготовка на хора с
ментални увреждания
· Знае периодизацията на спортната тренировка
Умения
· Адаптира физическата активност на спортуващите с ментални увреждания
към техните специфични нужди (за физическа и социална среда, спортна
екипировка, състезателни правила, методика на обучение, инструкции и др.)
· Изготвя план-график и определя целите на тренировъчните занимания
· Подбира методите и средствата за постигане целите на тренировъчните
занимания
· Определя параметрите на тренировъчното натоварване – продължителност,
обем, плътност, интензивност
· Подбира спортната екипировка
Компетентности
· Способен е съвместно с треньор по АФА и спорт за хора с увреждания да
планира спортни занимания за начално обучение по вид спорт на хора с
ментални увреждания както с образователни, здравни, социални, културни
и/или възстановителни функции, така и за постигане на високи спортни
резултати
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при планиране на спортната подготовка на хора с ментални увреждания
Резултат от учене 9.3: · Провежда тренировъчни занимания за начално обучение по вид спорт на
хора с ментални увреждания
Знания
· Знае основните състезателни правила на различни спортни дисциплини за
хора с ментални увреждания, а също и правилата на игри със забавен и
учебен характер
· Познава терминологията в различни спортни дисциплини за хора с ментални
увреждания
· Знае методиката за начално обучение по различни спортни дисциплини за
хора с ментални увреждания
· Познава факторите, които могат да окажат положително или отрицателно
влияние върху представянето на спортист с умствено увреждане
· Познава особеностите на общуване и работа с хора с ментални увреждания,
а също и особеностите на различните възрастови групи
· Познава видовете травми и рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуването на различни спортни дисциплини за хора с ментални
увреждания, както и начините за оказване на първа помощ
Умения
· Запознава спортуващите с историята на различни спортни дисциплини за
хора с ментални увреждания
· Запознава спортуващите с ползите за здравето от редовната физическа активност
· Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните
съоръжения, уреди и екипировка
· Владее, демонстрира и обяснява техниките на изпълнение на движения и
упражнения от различни спортни дисциплини за хора с ментални увреждания
· Общува със спортуващите по популярни теми от областта на спорта за
високо спортно майсторство
· Разпознава опасностите за здравето на спортуващите
· Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
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· Способен е самостоятелно да проведе тренировъчно занимание за начално
обучение по вид спорт с малка група хора с ментални увреждания по утвърден тренировъчен план
· Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата
с хора с ментални увреждания и демонстрира авторитет

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на организацията
на спорта за хора с ментални увреждания
Средство 2:
· Изготвяне на план-конспект за тренировъчно занимание за начално обучение
по вид спорт на хора с ментални увреждания по зададени цели и задачи на
заниманието
Средство 3:
· Провеждане на тренировъчно занимание за начално обучение по вид спорт
на хора с ментални увреждания по зададен план-конспект
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Спортна зала по вид спорт или друго спортно съоръжение
· Спортни уреди и пособия
· Лице (или група лица) с ментални увреждания
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на организацията на
спорта за хора с ментални увреждания
За средство 2:
· Съдържанието на тренировъчното занимание отговаря на поставените цели
и задачи. Изброени са необходимите спортни съоръжения и уреди. Разписани
са методически указания за отделните упражнения
За средство 3:
· Проведеното тренировъчно занимание е изпълнило планираните цели и
задачи. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са
правилно демонстрирани. Дадените методическите указания и използваната
спортна терминология са коректни
ЕРУ 10
Наименование на еди- АФА и спорт за хора с увредено зрение
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 10.1: · Познава организацията на спорта за хора с увредено зрение
Знания

· Познава дейността на национални правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към хората със зрителни увреждания
· Знае правата на хората със зрителни увреждания съгласно националното и
международното законодателство
· Познава Международната класификация на функциониране, инвалидност и
здраве, както и класификациите на функционалност за различните спортни
дисциплини, включени в Параолимпийските игри
· Познава дейността на Международния олимпийски комитет в областта
на спорта за хора със зрителни увреждания, на Международната спортна
федерация за слепи (International Blind Sports Federation), както и тази на
други спортни организации на европейско и национално ниво (федерации,
асоциации и др.)
· Знае историята на Параолимпийските игри (Paralympic Games)
· Изброява спортните дисциплини, включени в Параолимпийските игри, и
обяснява техните особености и основни правила

Умения

· Идентифицира мястото на дадена спортна организация за хора със зрителни
увреждания (спортен клуб, федерация, асоциация или др.) в системата на
спорта
· Идентифицира възможните механизми и източници на финансиране на
дадена спортна организация за хора със зрителни увреждания
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· Способен е самостоятелно да намира решения на проблеми с административен характер, като търси съдействието на съответните отговорни институции
или това на други организации, имащи отношение към спорта и към хората
със зрителни увреждания
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при решаването на административни проблеми, свързани със спорта за хора със зрителни увреждания

Резултат от учене 10.2: · Планира спортната подготовка за начално обучение по вид спорт на хора
с увредено зрение
Знания

· Познава същността на тренировъчното натоварване
· Знае критериите за тренираност и спортна форма в съответния вид спорт
· Познава основните средства и методи за развиване на основните двигателни
качества
· Познава основните средства и методи за спортно-техническо усъвършенстване в различни спортни дисциплини за хора със зрителни увреждания
· Познава основни средства и методи за изграждане на тактическата подготовка в различни спортни дисциплини за хора със зрителни увреждания
· Познава основните средства и методи за психическа подготовка на хора със
зрителни увреждания
· Знае периодизацията на спортната тренировка

Умения

· Адаптира физическата активност на спортуващите със зрителни увреждания
към техните специфични нужди (за физическа и социална среда, спортна
екипировка, състезателни правила, методика на обучение, инструкции и др.)
· Изготвя план-график и определя целите на тренировъчните занимания
· Подбира методите и средствата за постигане целите на тренировъчните
занимания
· Определя параметрите на тренировъчното натоварване – продължителност,
обем, плътност, интензивност
· Подбира спортната екипировка

Компетентности

· Способен е съвместно с треньор по АФА и спорт за хора с увреждания да
планира спортни занимания за начално обучение по вид спорт на хора със
зрителни увреждания както с образователни, здравни, социални, културни
и/или възстановителни функции, така и за постигане на високи спортни
резултати
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при планиране спортната
подготовка на хора със зрителни увреждания

Резултат от учене 10.3: · Провежда тренировъчни занимания за начално обучение по вид спорт на
хора с увредено зрение
Знания

· Знае основните състезателни правила на различни спортни дисциплини за
хора със зрителни увреждания, а също и правилата на игри със забавен и
учебен характер
· Познава терминологията в различни спортни дисциплини за хора със зрителни увреждания
· Знае методиката за начално обучение по различни спортни дисциплини за
хора със зрителни увреждания
· Познава факторите, които могат да окажат положително или отрицателно
влияние върху представянето на спортист със зрително увреждане
· Познава особеностите на общуване и работа с хора със зрителни увреждания, а също и особеностите на различните възрастови групи
· Познава видовете травми и рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуването на различни спортни дисциплини за хора със зрителни
увреждания, както и начините за оказване на първа помощ

Умения

· Запознава спортуващите с историята на различни спортни дисциплини за
хора със зрителни увреждания
· Запознава спортуващите с ползите за здравето от редовната физическа активност
· Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните
съоръжения, уреди и екипировка
· Владее, демонстрира и обяснява техниките на изпълнение на движения и
упражнения от различни спортни дисциплини за хора със зрителни увреждания
· Общува със спортуващите по популярни теми от областта на спорта за
високо спортно майсторство
· Разпознава опасностите за здравето на спортуващите
· Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
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· Способен е самостоятелно да проведе тренировъчно занимание за начално
обучение по вид спорт с малка група хора със зрителни увреждания по
утвърден тренировъчен план
· Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата
с хора със зрителни увреждания и демонстрира авторитет

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на организацията
на спорта за хора със зрителни увреждания
Средство 2:
· Изготвяне на план-конспект за тренировъчно занимание за начално обучение
по вид спорт на хора със зрителни увреждания по зададени цели и задачи
на заниманието
Средство 3:
· Провеждане на тренировъчно занимание за начално обучение по вид спорт
на хора със зрителни увреждания по зададен план-конспект
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Спортна зала по вид спорт или друго спортно съоръжение
· Спортни уреди и пособия
· Лице (или група лица) със зрителни увреждания
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на организацията на
спорта за хора със зрителни увреждания
За средство 2:
· Съдържанието на тренировъчното занимание отговаря на поставените цели
и задачи. Изброени са необходимите спортни съоръжения и уреди. Разписани
са методически указания за отделните упражнения
За средство 3:
· Проведеното тренировъчно занимание е изпълнило планираните цели и
задачи. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са
правилно демонстрирани. Дадените методически указания и използваната
спортна терминология са коректни
ЕРУ 11
Наименование на еди- АФА и спорт за хора с увреден слух
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 11.1: · Познава организацията на спорта за хора с увреден слух
Знания

· Познава дейността на национални правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към хората със слухови увреждания
· Знае правата на хората със слухови увреждания съгласно националното и
международното законодателство
· Познава Международната класификация на функциониране, инвалидност и
здраве, както и класификациите на функционалност за различните спортни
дисциплини, включени в Олимпийските игри за глухи
· Познава дейността на Международния олимпийски комитет в областта на
спорта за хора със слухови увреждания, както и тази на други спортни организации на европейско и национално ниво (федерации, асоциации и др.)
· Знае историята на Олимпийските игри за глухи (Deaflympics)
· Изброява спортните дисциплини, включени в Олимпийските игри за глухи,
и обяснява техните особености и основни правила

Умения

· Идентифицира мястото на дадена спортна организация за хора със слухови
увреждания (спортен клуб, федерация, асоциация или др.) в системата на
спорта
· Идентифицира възможните механизми и източници на финансиране на
дадена спортна организация за хора със слухови увреждания
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· Способен е самостоятелно да намира решения на проблеми с административен характер, като търси съдействието на съответните отговорни институции
или това на други организации, имащи отношение към спорта и към хората
със слухови увреждания
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при решаването на административни проблеми, свързани със спорта за хора със слухови увреждания

Резултат от учене 11.2: · Планира спортната подготовка за начално обучение по вид спорт на хора
с увреден слух
Знания

· Познава същността на тренировъчното натоварване
· Знае критериите за тренираност и спортна форма в съответния вид спорт
· Познава основните средства и методи за развиване на основните двигателни
качества
· Познава основните средства и методи за спортно-техническо усъвършенстване в различни спортни дисциплини за хора със слухови увреждания
· Познава основни средства и методи за изграждане на тактическата подготовка в различни спортни дисциплини за хора със слухови увреждания
· Познава основните средства и методи за психическа подготовка на хора със
слухови увреждания
· Знае периодизацията на спортната тренировка

Умения

· Адаптира физическата активност на спортуващите със слухови увреждания
към техните специфични нужди (за физическа и социална среда, спортна
екипировка, състезателни правила, методика на обучение, инструкции и др.)
· Изготвя план-график и определя целите на тренировъчните занимания
· Подбира методите и средствата за постигане целите на тренировъчните
занимания
· Определя параметрите на тренировъчното натоварване – продължителност,
обем, плътност, интензивност
· Подбира спортната екипировка

Компетентности

· Способен е съвместно с треньор по АФА и спорт за хора с увреждания да
планира спортни занимания за начално обучение по вид спорт на хора със
слухови увреждания както с образователни, здравни, социални, културни
и/или възстановителни функции, така и за постигане на високи спортни
резултати
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при планиране спортната
подготовка на хора със слухови увреждания

Резултат от учене 11.3: · Провежда тренировъчни занимания за начално обучение по вид спорт на
хора с увреден слух
Знания

· Знае основните състезателни правила на различни спортни дисциплини за
хора със слухови увреждания, а също и правилата на игри със забавен и
учебен характер
· Познава терминологията в различни спортни дисциплини за хора със слухови увреждания
· Знае методиката за начално обучение по различни спортни дисциплини за
хора със слухови увреждания
· Познава факторите, които могат да окажат положително или отрицателно
влияние върху представянето на спортист със слухово увреждане
· Познава особеностите на общуване и работа с хора със слухови увреждания,
а също и особеностите на различните възрастови групи
· Познава видовете травми и рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуването на различни спортни дисциплини за хора със слухови
увреждания, както и начините за оказване на първа помощ

Умения

· Запознава спортуващите с историята на различни спортни дисциплини за
хора със слухови увреждания
· Запознава спортуващите с ползите за здравето от редовната физическа активност
· Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните
съоръжения, уреди и екипировка
· Владее, демонстрира и обяснява техниките на изпълнение на движения и
упражнения от различни спортни дисциплини за хора със слухови увреждания
· Общува със спортуващите по популярни теми от областта на спорта за
високо спортно майсторство
· Разпознава опасностите за здравето на спортуващите
· Оказва първа помощ и обездвижва пострадал
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· Способен е самостоятелно да проведе тренировъчно занимание за начално
обучение по вид спорт с малка група хора със слухови увреждания по утвърден тренировъчен план
· Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата
с хора със слухови увреждания и демонстрира авторитет

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на организацията
на спорта за хора със слухови увреждания
Средство 2:
· Изготвяне на план-конспект за тренировъчно занимание за начално обучение
по вид спорт на хора със слухови увреждания по зададени цели и задачи на
заниманието
Средство 3:
· Провеждане на тренировъчно занимание за начално обучение по вид спорт
на хора със слухови увреждания по зададен план-конспект
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Спортна зала по вид спорт или друго спортно съоръжение
· Спортни уреди и пособия
· Лице (или група лица) със слухови увреждания
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на организацията на
спорта за хора със слухови увреждания
За средство 2:
· Съдържанието на тренировъчното занимание отговаря на поставените цели
и задачи. Изброени са необходимите спортни съоръжения и уреди. Разписани
са методически указания за отделните упражнения
За средство 3:
· Проведеното тренировъчно занимание е изпълнило планираните цели и
задачи. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са
правилно демонстрирани. Дадените методически указания и използваната
спортна терминология са коректни
ЕРУ 12
Наименование на еди- АФА и спорт за хора с физически увреждания (увреждания на двигателната
ницата:
или на нервната система)
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 12.1: · Познава организацията на спорта за хора с физически увреждания
Знания

· Познава дейността на национални правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към хората с физически увреждания
· Знае правата на хората с физически увреждания съгласно националното и
международното законодателство
· Познава Международната класификация на функциониране, инвалидност и
здраве, както и класификациите на функционалност за различните спортни
дисциплини, включени в Параолимпийските игри
· Познава дейността на Международния олимпийски комитет в областта на
спорта за хора с физически увреждания, на Международната федерация за
спорт в инвалидни колички и за хора с ампутации (International Wheelchair
and Amputee Sports Federation), както и тази на други спортни организации
на европейско и национално ниво (федерации, асоциации и др.)
· Знае историята на Параолимпийските игри (Paralympic Games)
· Изброява спортните дисциплини, включени в Параолимпийските игри, и
обяснява техните особености и основни правила

Умения

· Идентифицира мястото на дадена спортна организация за хора с физически
увреждания (спортен клуб, федерация, асоциация или др.) в системата на
спорта
· Идентифицира възможните механизми и източници на финансиране на
дадена спортна организация за хора с физически увреждания
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· Способен е самостоятелно да намира решения на проблеми с административен характер, като търси съдействието на съответните отговорни институции
или това на други организации, имащи отношение към спорта и към хората
с физически увреждания
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при решаването на административни проблеми, свързани със спорта за хора с физически увреждания

Резултат от учене 12.2: · Планира спортната подготовка за начално обучение по вид спорт на хора
с физически увреждания
Знания

· Познава същността на тренировъчното натоварване
· Знае критериите за тренираност и спортна форма в съответния вид спорт
· Познава основните средства и методи за развиване на основните двигателни
качества
· Познава основните средства и методи за спортно-техническо усъвършенстване в различни спортни дисциплини за хора с физически увреждания
· Познава основни средства и методи за изграждане на тактическата подготовка в различни спортни дисциплини за хора с физически увреждания
· Познава основните средства и методи за психическа подготовка на хора с
физически увреждания
· Знае периодизацията на спортната тренировка

Умения

· Адаптира физическата активност на спортуващите с физически увреждания
към техните специфични нужди (за физическа и социална среда, спортна
екипировка, състезателни правила, методика на обучение, инструкции и
др.)
· Изготвя план-график и определя целите на тренировъчните занимания
· Подбира методите и средствата за постигане целите на тренировъчните
занимания
· Определя параметрите на тренировъчното натоварване – продължителност,
обем, плътност, интензивност
· Подбира спортната екипировка

Компетентности

· Способен е съвместно с треньор по АФА и спорт за хора с увреждания да
планира спортни занимания за начално обучение по вид спорт на хора с
физически увреждания както с образователни, здравни, социални, културни
и/или възстановителни функции, така и за постигане на високи спортни
резултати
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при планиране на спортната подготовка на хора с физически увреждания

Резултат от учене 12.3: · Провежда тренировъчни занимания за начално обучение по вид спорт с
хора с физически увреждания
Знания

· Знае основните състезателни правила на различни спортни дисциплини за
хора с физически увреждания, а също и правилата на игри със забавен и
учебен характер
· Познава терминологията в различни спортни дисциплини за хора с физически увреждания
· Знае методиката за начално обучение по различни спортни дисциплини за
хора с физически увреждания
· Познава факторите, които могат да окажат положително или отрицателно
влияние върху представянето на спортист с умствено увреждане
· Познава особеностите на общуване и работа с хора с физически увреждания,
а също и особеностите на различните възрастови групи
· Познава видовете травми и рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуването на различни спортни дисциплини за хора с физически
увреждания, както и начините за оказване на първа помощ

Умения

· Запознава спортуващите с историята на различни спортни дисциплини за
хора с физически увреждания
· Запознава спортуващите с ползите за здравето от редовната физическа активност
· Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните
съоръжения, уреди и екипировка
· Владее, демонстрира и обяснява техниките на изпълнение на движения и
упражнения от различни спортни дисциплини за хора с физически увреждания
· Общува със спортуващите по популярни теми от областта на спорта за
високо спортно майсторство
· Разпознава опасностите за здравето на спортуващите
· Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

БРОЙ 82
Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

· Способен е самостоятелно да проведе тренировъчно занимание за начално
обучение по вид спорт с малка група хора с физически увреждания по утвърден тренировъчен план
· Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата
с хора с физически увреждания и демонстрира авторитет

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на организацията
на спорта за хора с физически увреждания
Средство 2:
· Изготвяне на план-конспект за тренировъчно занимание за начално обучение
по вид спорт на хора с физически увреждания по зададени цели и задачи
на заниманието
Средство 3:
· Провеждане на тренировъчно занимание за начално обучение по вид спорт
на хора с физически увреждания по зададен план-конспект
Условия за провеждане За средство 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Спортна зала по вид спорт или друго спортно съоръжение
· Спортни уреди и пособия
· Лице (или група лица) с физически увреждания
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на организацията на
спорта за хора с физически увреждания
За средство 2:
· Съдържанието на тренировъчното занимание отговаря на поставените цели
и задачи. Изброени са необходимите спортни съоръжения и уреди. Разписани
са методически указания за отделните упражнения
За средство 3:
· Проведеното тренировъчно занимание е изпълнило планираните цели и
задачи. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са
правилно демонстрирани. Дадените методически указания и използваната
спортна терминология са коректни
ЕРУ 13
Наименование на еди- АФА и спорт за хора с детска церебрална парализа (ДЦП)
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 13.1: · Познава организацията на спорта за хора с ДЦП
Знания

· Познава дейността на национални правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към хората с ДЦП
· Знае правата на хората с ДЦП съгласно националното и международното
законодателство
· Познава Международната класификация на функциониране, инвалидност и
здраве, както и класификациите на функционалност за различните спортни
дисциплини, включени в Параолимпийските игри
· Познава дейността на Международния олимпийски комитет в областта на
спорта за хора с ДЦП, на Международната асоциация за спорт и рекреация
за хора с ДЦП (Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association),
както и тази на други спортни организации на европейско и национално
ниво (федерации, асоциации и др.)
· Знае историята на Параолимпийските игри (Paralympic Games)
· Изброява спортните дисциплини, включени в Параолимпийските игри и
обяснява техните особености и основни правила

Умения

· Идентифицира мястото на дадена спортна организация за хора с ДЦП
(спортен клуб, федерация, асоциация или др.) в системата на спорта
· Идентифицира възможните механизми и източници на финансиране на
дадена спортна организация за хора с ДЦП
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· Способен е самостоятелно да намира решения на проблеми с административен характер, като търси съдействието на съответните отговорни институции
или това на други организации, имащи отношение към спорта и към хората
с ДЦП
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при решаването на административни проблеми, свързани със спорта за хора с ДЦП

Резултат от учене 13.2: · Планира спортната подготовка за начално обучение по вид спорт на хора
с ДЦП
Знания

· Познава същността на тренировъчното натоварване
· Знае критериите за тренираност и спортна форма в съответния вид спорт
· Познава основните средства и методи за развиване на основните двигателни
качества
· Познава основните средства и методи за спортно-техническо усъвършенстване в различни спортни дисциплини за хора с ДЦП
· Познава основни средства и методи за изграждане на тактическата подготовка в различни спортни дисциплини за хора с ДЦП
· Познава основните средства и методи за психическа подготовка на хора с
ДЦП
· Знае периодизацията на спортната тренировка

Умения

· Адаптира физическата активност на спортуващите с ДЦП към техните
специфични нужди (за физическа и социална среда, спортна екипировка,
състезателни правила, методика на обучение, инструкции и др.)
· Изготвя план-график и определя целите на тренировъчните занимания
· Подбира методите и средствата за постигане целите на тренировъчните
занимания
· Определя параметрите на тренировъчното натоварване – продължителност,
обем, плътност, интензивност
· Подбира спортната екипировка

Компетентности

· Способен е съвместно с треньор по АФА и спорт за хора с увреждания да
планира спортни занимания за начално обучение по вид спорт на хора с
ДЦП както с образователни, здравни, социални, културни и/или възстановителни функции, така и за постигане на високи спортни резултати
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при планиране на спортната подготовка на хора с ДЦП

Резултат от учене 13.3: · Провежда тренировъчни занимания за начално обучение по вид спорт на
хора с ДЦП
Знания

· Знае основните състезателни правила на различни спортни дисциплини за
хора с ДЦП, а също и правилата на игри със забавен и учебен характер
· Познава терминологията в различни спортни дисциплини за хора с ДЦП
· Знае методиката за начално обучение по различни спортни дисциплини за
хора с ДЦП
· Познава факторите, които могат да окажат положително или отрицателно
влияние върху представянето на спортист с умствено увреждане
· Познава особеностите на общуване и работа с хора с ДЦП, а също и особеностите на различните възрастови групи
· Познава видовете травми и рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуването на различни спортни дисциплини за хора с ДЦП, както
и начините за оказване на първа помощ

Умения

· Запознава спортуващите с историята на различни спортни дисциплини за
хора с ДЦП
· Запознава спортуващите с ползите за здравето от редовната физическа активност
· Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните
съоръжения, уреди и екипировка
· Владее, демонстрира и обяснява техниките на изпълнение на движения и
упражнения от различни спортни дисциплини за хора с ДЦП
· Общува със спортуващите по популярни теми от областта на спорта за
високо спортно майсторство
· Разпознава опасностите за здравето на спортуващите
· Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

· Способен е самостоятелно да проведе тренировъчно занимание за начално
обучение по вид спорт с малка група хора с ДЦП по утвърден тренировъчен
план
· Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата
с хора с ДЦП и демонстрира авторитет
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на организацията
на спорта за хора с ДЦП
Средство 2:
· Изготвяне на план-конспект за тренировъчно занимание за начално обучение
по вид спорт на хора с ДЦП по зададени цели и задачи на заниманието
Средство 3:
· Провеждане на тренировъчно занимание за начално обучение по вид спорт
за хора с ДЦП по зададен план-конспект
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Спортна зала по вид спорт или друго спортно съоръжение
· Спортни уреди и пособия
· Лице (или група лица) с ДЦП
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са професионални знания от областта на организацията на
спорта за хора с ДЦП
За средство 2:
· Съдържанието на тренировъчното занимание отговаря на поставените цели
и задачи. Изброени са необходимите спортни съоръжения и уреди. Разписани
са методически указания за отделните упражнения
За средство 3:
· Проведеното тренировъчно занимание е изпълнило планираните цели и
задачи. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са
правилно демонстрирани. Дадените методически указания и използваната
спортна терминология са коректни
ЕРУ 14
Наименование на еди- АФА и спорт за хора в пенсионна възраст
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 14.1: · Планира спортната подготовка за начално обучение по вид спорт на хора
в пенсионна възраст
Знания

· Познава същността на тренировъчното натоварване
· Познава основните средства и методи за развиване на основните двигателни
качества
· Познава основните средства и методи за спортно-техническо усъвършенстване
в различни спортни дисциплини, подходящи за хора в пенсионна възраст
· Познава основни средства и методи за изграждане на тактическата подготовка в различни спортни дисциплини, подходящи за хора в пенсионна
възраст
· Познава основните средства и методи за психическа подготовка на хора в
пенсионна възраст
· Знае периодизацията на спортната тренировка

Умения

· Адаптира физическата активност на спортуващите в пенсионна възраст към
техните специфични нужди (за физическа и социална среда, спортна екипировка, състезателни правила, методика на обучение, инструкции и др.)
· Изготвя план-график на тренировъчните занимания и определя техните
цели
· Подбира методите и средствата за постигане целите на тренировъчните
занимания
· Определя параметрите на тренировъчното натоварване – продължителност,
обем, плътност, интензивност
· Подбира спортната екипировка
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· Способен е съвместно с треньор по спорт да планира спортни занимания
за начално обучение по вид спорт на хора в пенсионна възраст с образователни, здравни, социални, културни и/или възстановителни функции
· Проявява съобразителност и аналитично мислене при планиране на спортната подготовка на хора в пенсионна възраст

Резултат от учене 14.2: · Провежда тренировъчни занимания за начално обучение по вид спорт на
хора в пенсионна възраст
Знания

· Знае основните състезателни правила на различни спортни дисциплини,
подходящи за хора в пенсионна възраст, а също и правилата на игри със
забавен и учебен характер
· Познава терминологията в различни спортни дисциплини, подходящи за
хора в пенсионна възраст
· Знае методиката за начално обучение по различни спортни дисциплини,
подходящи за хора в пенсионна възраст
· Познава особеностите на общуване и работа с хора в пенсионна възраст
· Познава видовете травми и рисковете за здравето, които могат да настъпят
при практикуването на различни спортни дисциплини, подходящи за хора
в пенсионна възраст, както и начините за оказване на първа помощ

Умения

· Запознава спортуващите с историята на различни спортни дисциплини,
подходящи за хора в пенсионна възраст
· Запознава спортуващите с ползите за здравето от редовната физическа активност
· Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните
съоръжения, уреди и екипировка
· Владее, демонстрира и обяснява техниките на изпълнение на движения и
упражнения от различни спортни дисциплини, подходящи за хора в пен
сионна възраст
· Общува със спортуващите по популярни теми от областта на спорта за
високо спортно майсторство
· Разпознава опасностите за здравето на спортуващите
· Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

· Способен е самостоятелно да проведе тренировъчно занимание за начално
обучение по вид спорт с малка група хора в пенсионна възраст по утвърден
тренировъчен план
· Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата
с хора в пенсионна възраст и демонстрира авторитет

Средства за оценяване: Средство 1:
· Изготвяне на план-конспект за тренировъчно занимание за начално обучение по вид спорт на хора в пенсионна възраст по зададени цели и задачи
на заниманието
Средство 2:
· Провеждане на тренировъчно занимание за начално обучение по вид спорт
на хора в пенсионна възраст по зададен план-конспект
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Спортна зала по вид спорт или друго спортно съоръжение
· Спортни уреди и пособия
· Лице (или група лица) в пенсионна възраст
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Съдържанието на тренировъчното занимание отговаря на поставените цели
и задачи. Изброени са необходимите спортни съоръжения и уреди. Разписани
са методически указания за отделните упражнения
За средство 2:
· Проведеното тренировъчно занимание е изпълнило планираните цели и
задачи. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са
правилно демонстрирани. Дадените методическите указания и използваната
спортна терминология са коректни
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4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни
кабинети по теория и в компютърни кабинети.
Обзавеждането на учебния кабинет по теория
включва: работно място за обучаващия и за всеки
обучаван (работна маса и стол), учебна дъска,
мебели (предимно шкафове за различни цели)
и учебни пособия (демонстрационни макети и
модели, онагледяващи табла, реални образци,
учебни видеофилми, мултимедийни презентации,
програмни продукти, справочна литература и
нормативни актове, регламентиращи спортната
дейност – закони, наредби, инструкции, стратегии и др.).
Компютърният кабинет трябва да предлага
персонален компютър на всеки обучаван с необходимия хардуер и софтуер, свързан в мрежа,
и достъп до интернет, принтер, скенер и мултимедиен проектор.
4.2. По практика
Обучението по практика на професията се
извършва в реална работна среда – стадиони,
спортни площадки, спортни зали, плувни басейни и други спортни комплекси, в зависимост
от вида спорт, оборудвани с необходимите за
провеждане на спортни занимания уреди и технически съоръжения.
В случай че се провежда учебна практика
по снежни спортове, може да са необходими:
алпийски ски, обувки за алпийски ски, щеки за
алпийски ски, ски за бягане, обувки за ски за
бягане, щеки за ски бягане, сноуборд, обувки за
сноуборд и/или др.
В случай че се провежда учебна практика
по водни спортове, са необходими: водни ски,
дъски и платна за уиндсърф, джетове, гребни
лодки (като ялове, лодки за академично гребане, рафтове, канута и кану-каяци за бързи или
спокойни води), гребла за съответния вид лодки,
каски, спасителни жилетки и въжета и/или др.
В случай че се провежда учебна практика по
планинарство, са необходими: топографски и
туристически карти, компаси, GPS устройства,
алпийски съоръжения – клинове (различни видове), карабинери, френдове, въжета и пособия,
каски, седалки, велосипеди и/или др.
В случай че се провежда учебна практика
по танци, гимнастика, аеробика, акробатика и
подвижни игри, са необходими: гимнастически
квадрат, аудиоуредба, батут, обръчи, конуси,
въжета и/или др.
В случай че се провежда учебна практика по
други спортове, са необходими: футболни, баскетболни, волейболни и хандбални топки, конуси,
тенис ракети, тенис топки, маса и мрежа за тенис
на маса, хилки за тенис на маса, голф стикове,
голф топки, лъкове, стрели, мишени и/или др.
Оборудването трябва да включва и измерват ел н и у ред и, к ат о х рономе т ри, у ред и за
антропометр ични измервания, пулсомери и др.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.

ВЕСТНИК
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По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професио
налните 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 придобита професионална квалификация „учител“, ако са придобили
четвърта степен на професионална квалификация
по професия „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“
при условията и по реда на Закона за професио
налното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
8381

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование
(обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12,
46 и 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.)
§ 1. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Ученическ и т у ристическ и
пакети и свързани туристически услуги в
училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между
туроператор и директора на училището под
формата на детск и лагери, екск у рзионно
летуване, походи, училища сред природата,
ски ваканции, обучения по зимни спортове и
други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна
цел, може да се организират от училището
по време на ваканциите и почивните дни, а
през учебно време – за не повече от 5 учебни
дни за паралелка.
(2) Допустимият брой на учебните дни по
ал. 1 за организиране на ученически туристически пакети и свързани туристически услуги
през учебно време се изчислява въз основа
на предоставена и реализирана възможност
за пътуване на учениците от една паралелка,
дори когато не всички ученици от паралелката
са се включили в туристическото пътуване.
(3) Туристическите пътувания по ал. 1 през
учебно време се планират в годишния план
за дейността на училището.“
§ 2. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище,
се разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7, като в нея
в т. 3 след думата „семейството“ се добавя
„над 12-годишна възраст“.
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4. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 3. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) Когато броят на местата за I
клас в проекта на училищния план-прием е
по-голям от броя на децата от прилежащия
район за обхват на училището от списъка
по чл. 47, ал. 1, които следва да постъпят в
I клас, преди утвърждаването на училищния
план-прием директорът, след съгласуване с
финансиращия орган, задължително информира началника на регионалното управление на образованието за възможността за
осигуряване на целодневна организация за
всички ученици.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. възможността за осигуряване на целодневната организация на учебния ден за учениците от I до IV клас, както и за учениците
от V до VII клас;
2. наличната материално-техническа база;
3. обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд.
(3) Въз основа на информацията по ал. 2
началникът на регионалното управление на
образованието своевременно изразява становище по проекта на училищния план-прием.
(4) При утвърждаването на училищния
план-прием директорът е длъжен да се съобрази със становището на началника на
регионалното управление на образованието
по ал. 3.“
§ 4. В чл. 47, ал. 1 се създава изречение
второ: „За населените места с повече от едно
училище децата в списъка се разпределят по
прилежащи райони за обхват.“
§ 5. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За места, определени с държавния планприем в VІІІ клас, могат да кандидатстват
и ученици от училища на чужди държави,
които в годината на кандидатстване успешно
са завършили клас, съответстващ на VII клас
в България, който е признат при условията
и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на
учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.).“
§ 6. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. (1) Учениците от училища в чужди
държави по чл. 55, ал. 2 участват в класирането за определените по държавен план-прием
места в VIII клас с правата и задълженията
на учениците от системата на предучилищното и училищното образование. Балът им
за класиране се формира при условията на
чл. 57 и 58, като вместо оценките от свидетелството за основно образование се включват
оценките по съответните учебни предмети
от удостоверението за признаване по чл. 110,
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ал. 1 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението
на учениците.
(2) В случаите по ал. 1, когато балообразуващ предмет е български език и литература,
история и цивилизации, география и икономика и в документа за признаване няма
вписана оценка по тези предмети, лицето
участва в класирането със съответните оценки от документа по чл. 105, ал. 2 от Наредба
№ 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците – ако
разполага с такъв.
(3) Извън случаите по ал. 2, когато в документа за признаване няма вписана оценка по
балообразуващ учебен предмет, лицето участва в класирането с оценката си от положен
приравнителен изпит по реда на чл. 32, ал. 1,
т. 4 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението
на учениците.“
§ 7. В чл. 63 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. копие на свидетелство за завършено
основно образование – за ученици от училища
от друга област или когато образованието не
е придобито в годината на кандидатстването;“
б) в т. 3 думите „за резултатите от положените изпити от националното външно
оценяване и“ се заличават, а в края след
думата „година“ се поставя тире и се добавя
„за ученици от училища от друга област“;
в) създава се т. 7:
„7. копие на удостоверението за признато
основно образование – за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2.“
2. В ал. 2:
а) в т. 2 след думите „основно образование“ се добавя „или на удостоверението за
признато основно образование – за лицата
по чл. 55, ал. 2“;
б) точка 3 се отменя.
§ 8. В чл. 72, т. 2 след думите „по чл. 130,
ал. 1 ЗПУО“ се добавя „или на удостоверението за признато основно образование – за
учениците от училища на чужди държави по
чл. 55, ал. 2“.
§ 9. Създава се чл. 72а:
„Чл. 72а. След реализиране на държавния
план-прием по чл. 142, ал. 3 от ЗПУО директорът на училището до 20 септември уведомява
писмено директорите на училищата, в които
са се обучавали записаните ученици.“
§ 10. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За места, определени с държавния
план-прием в V клас, могат да кандидатстват
и ученици от училища на чужди държави,
които в годината на кандидатстване успешно
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са завършили клас, съответстващ на IV клас в
България, който е признат при условията и по
реда на Наредба № 11 от 1 септември 2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението
на учениците.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Състезанията и/или олимпиадата по
ал. 1 се определят от педагогическия съвет
и се оповестяват на интернет страница на
училището до 10 дни след утвърждаването
на графиците за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната
година.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 11. В чл. 74 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „учебния план“
се поставя запетая и се добавя „а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73,
ал. 2 – оценките от служебната бележка за
признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба
№ 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците“.
2. В ал. 2, т. 3 след думите „начален етап“
се поставя запетая и се добавя „съответно
служебната бележка за признаване по чл. 110,
ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението
на учениците – за учениците от училища на
чужди държави по чл. 73, ал. 2.“
§ 12. В чл. 78 се създава ал. 4:
„(4) Директорът на училището с реализиран държавен план-прием в V к лас до
20 септември уведомява писмено директорите на училищата, в които са се обучавали
записаните ученици.“
§ 13. В чл. 96, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 14. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Информацията за срочните оценки на
учениците от първия учебен срок се осигурява
служебно.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 15. В чл. 107, ал. 1 след думите „в друго
училище“ се добавя „или в друга паралелка
на същото училище“.
§ 16. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. до три работни дни от получаване на
заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на
ученика и уведомява писмено директора на
училището, в което ученикът се е обучавал,
за заявеното от родител я и/или у ченика
желание.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) До пет работни дни от получаване на
информацията по т. 1 директорът на учили-
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щето, 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
първи и втори гимназиален етап.“
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
4. В ал. 5, изречение първо след думите
„работни дни“ се добавя „от получаване на
удостоверението по ал. 2“.
§ 17. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. (1) Директорът на училището в сътрудничество с общината разработва план и
определя срока за създаване на необходимите
условия полудневната организация на учебния
ден да се осъществява преди обяд.
(2) Общината в срок до 15 декември 2018 г.
представя на министъра на образованието и
науката за утвърждаване плановете по ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 18. В Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на
учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 78 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1 след думата „резултатите“ се
добавя „и за информация на родителите“;
б) алинея 3 се отменя.
2. Създава се чл. 50а:
„Ч л. 50 а. (1) С цел к а н д и дат с т ва не в
V клас на места, определени с държавния
план-прием, на изпитите по чл. 50 може да
се явяват и ученици от училища на чужди
държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на
IV клас в България.
(2) До 10 януари на годината на кандидатстването учениците по ал. 1 подават заявление
за явяване на изпит до регионалното управ
ление на образованието в областта, в която
ще кандидатстват.
(3) Изпитът се полага при условията и
по реда на националното външно оценяване
по чл. 50 в определено от РУО училище на
територията на областта.“
3. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. (1) С цел кандидатстване в VIII клас
на места, определени с държавния план-прием,
на изпитите по чл. 51 може да се явяват и
ученици от училища на чужди държави, които
в годината на провеждането им се обучават в
клас, съответстващ на VII клас в България.
(2) До 10 януари на годината на кандидатстване учениците по ал. 1 подават заявление
за явяване на изпит до РУО в областта, в
която ще кандидатстват.
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(3) Изпитът се полага при условията и
по реда на националното външно оценяване
по чл. 51 в определено от РУО училище на
територията на областта.“
4. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. (1) При провеждане на националните външни оценявания може да се извършва
видеоконтрол като мярка в защита на дейности
от обществен интерес, свързани с превенция
и обективно провеждане на изпитите.
(2) Право на достъп и осъществяване на
видеоконтрол на национално, областно и
училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед съответно на министъра
на образованието и науката, началника на
регионалното управление на образованието
и на директора на училището.
(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху провеждането на
националните външни оценявания, се поставят
информационни табели за оповестяване на
факта за видеонаблюдение.
(4) Видеоконтролът се осъществява при
предприемане на необходимите технически и
организационни мерки за защита на обработваните чрез системите за видеонаблюдение
лични данни.
(5) Директорът на училището, в което се
провеж да национално външно оценяване,
осигурява необходимите технически средства
и инфраструктура за видеонаблюдението на
местата за подготовка и за провеждане на
изпити и предоставя онлайн достъп по защитен канал до тях на определените по ал. 2
длъжностни лица от регионалното управление
на образованието и от Министерството на
образоването и науката.
(6) Непосредствено след приключване на
всеки изпит пълният запис от всяка зала в
училището се изпраща в електронно видеохранилище при спазване на нормативните изиск
вания за защита на личните данни. Записите
се съхраняват в електронното видеохранилище
за срок 2 месеца от провеждането на националното външно оценяване, след което се
унищожават автоматично.
(7) След изпращането на записите от видео
контрола в електронното видеохранилище и не
по-късно от 2 месеца от деня на провеждане
на изпита комисия, определена със заповед
на директора, унищожава информацията, за
което съставя протокол.
(8) Информацията от видеоконтрола може
да бъде предоставяна само на оправомощени
лица с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение за законосъобразното и
обективното провеждане на националното
външно оценяване.“
5. Създава се чл. 82а:
„Чл. 82а. (1) При провеждане на държавните
зрелостни изпити се извършва видеоконтрол
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като мярка в защита на дейности от обществен
интерес, свързани с превенция и обективно
провеждане на изпитите.
(2) Право на достъп и осъществяване на
видеоконтрол на национално, областно и
училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед съответно на министъра
на образованието и науката, началника на
регионалното управление на образованието
и на директора на училището.
(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху провеждането
на държавен зрелостен изпит, се поставят
информационни табели за оповестяване на
факта за видеонаблюдение.
(4) Видеоконтролът се осъществява при
предприемане на необходимите технически и
организационни мерки за защита на обработваните чрез системите за видеонаблюдение
лични данни.
(5) Директорът на училището, в което
се провеждат държавни зрелостни изпити,
осигурява необходимите технически средства
и инфраструктура за видеонаблюдението на
местата за подготовка и за провеждане на
държавните зрелостни изпити и предоставя
онлайн достъп по защитен канал до тях на
определените по ал. 2 длъжностни лица от
регионалното управление на образованието и
от Министерството на образоването и науката.
(6) Непосредствено след приключване на
всеки изпит пълният запис от всяка зала в
училището се изпраща в електронно видео
хранилище при спазване на нормативните
изисквания за защита на личните данни.
Записите се съхраняват в електронното видеохранилище за срок 2 месеца от деня на
провеждането на държавния зрелостен изпит,
след което се унищожават автоматично.
(7) След изпращането на записите от видеоконтрола в електронното видеохранилище
и не по-късно от 2 месеца от провеждането
на изпита комисия, определена със заповед
на директора, унищожава информацията, за
което съставя протокол.
(8) Информацията от видеоконтрола може
да бъде предоставяна само на оправомощени
лица с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение за законосъобразното
и обективното провеж дане на държавния
зрелостен изпит.“
6. В чл. 107 се създава ал. 4:
„(4) За целите на кандидатстването в V
клас на места, определени с държавния планприем, признаването на завършен IV клас се
извършва от експертната комисия по ал. 1.“
7. В чл. 108 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова ал. 9:
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„(9) В случаите, когато признаването се
извършва с цел кандидатстване в V клас на
места, определени с държавния план-прием,
документите по ал. 1 за завършен IV клас се
подават в РУО по избор на лицето или неговия
родител (настойник, попечител, представител
на непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила).“;
б) досегашната ал. 9 става ал. 10.
8. В чл. 110 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на решение за признаване
на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с
държавния план-прием, се издава служебна
бележка, която се подписва от председателя
на комисията по чл. 107, ал. 1.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4, като в
нея думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по
ал. 1, 2 и 3“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5, като в
нея думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по
ал. 1, 2 и 3“.
9. В чл. 111 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В служебната бележка по чл. 110, ал. 2
оценките, вписани в документа, издаден от
училище на чужда държава или от училище
в системата на Европейските училища, се
приравняват към оценките по чл. 9, ал. 1.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4, като в
нея думите „по чл. 110, ал. 2“ се заменят с
„по чл. 110, ал. 3“.
Министър:
Красимир Вълчев
8711

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2013 г. за условията и изискванията
за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно
изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне се разполагат на
площадки, отговарящи на изискванията на
наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за изискванията, на които трябва да отговарят площадките
за разполагане на съоръжения за третиране
на отпадъци.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
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§ 2. В чл. 9, ал. 6 думите „ал. 2, т. 3“ се
заменят с „ал. 2, т. 4“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) Инсталациите за изгаряне на отпадъци се проектират, оборудват, изграждат
и експлоатират по начин, при който и при
най-неблагоприятни условия:“.
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(2) Инсталациите за съвместно изгаряне на
отпадъци се проектират, оборудват, изграждат
и експлоатират по начин, при който и при
най-неблагоприятни условия:“.
§ 4. В чл. 16 т. 2 се изменя така:
„2. се изгарят съвместно отпадъците, образувани от предприятия на целулозно-хартиената промишленост, на площадката, на
която са образувани, в съществуващи котли
за изгаряне на дървесни кори, въведени в
експлоатация преди 28 декември 2002 г., при
спазване на НДЕ за общ органичен въглерод,
съгласно приложение № 2.“
§ 5. В чл. 28, ал. 1, т. 2 буква „в“ се изменя така:
„в) в точката, където отпадъчните води от
инсталациите за изгаряне или инсталациите
за съвместно изгаряне на отпадъци са окончателно зауствани след третирането им.“
§ 6. В чл. 48, ал. 1 думите „посочен в т. 3“
се заменят с „посочен в т. 4“.
§ 7. В чл. 52 т. 2 се изменя така:
„2. за веществата по чл. 50, т. 3 – при не
повече от едно измерване годишно превишава НДЕ, или в случай на извършени над
двадесет проби годишно – не повече от 5 %
от тези проби превишават НДЕ;“.
§ 8. Приложение № 5 към чл. 45, ал. 5 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 45, ал. 5

Формула за изчисляване на емисиите при стандартна процентна концентрация на кислород
Измерената стойност на емисия се привежда
към установеното съдържание на кислород в
отпадъчните газове по следната формула:
		
21 – ОУ
Е пр = ––––––––––––
× Еи,
21
– ОИ
		
където:
Е пр е емисията при стандартна процентна
концентрация на кислород;
Е и – измерената емисия;
ОУ – стандартната концентрация на кислород
по чл. 45;
ОИ – измерената концентрация на кислород.“

§ 9. В приложение № 6 към § 1, т. 8 в таблицата след ред 16 се добавя:
„
17
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– Октахлордибензофуран (OCDF) 0,001

“
Министър:
Нено Димов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
(обн., ДВ, бр. 50 от 2015 г.; изм., бр. 28 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вещото лице има свободен достъп и
може да прави справки по делото, по което
е назначено, включително по електронното
досие, да получава копия от книжа и сведения
с предимство в съда, прокуратурата, органите
на досъдебното производство, административните органи и други служби и навсякъде,
където е необходимо, като се легитимира с
удостоверение, издадено от органа, назначил
експертизата. Вещото лице не дължи такси за
издаваните съдебни удостоверения във връзка
с поставената задача.“
2. В ал. 2 след думите „вещите лица“ се
добавя „съобразно поставената задача“.
§ 2. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на
едно от следните изисквания:
1. заема академична длъжност – „доцент“
или „професор“, във висши училища, научни
организации или Българската академия на
науките;
2. има висше образование с придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ и има най-малко 5 години стаж по
специалността;
3. има висше образование с придобита
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и има най-малко 7 години стаж по
специалността;
4. има средно образование и най-малко 10
години стаж по специалността;
5. е служител на МВР и има завършено
специално обучение в Академията на МВР
или Научноизследователския институт по
криминалистика на МВР;
6. e лекар с призната специалност по съдебна
медицина, лекар без такава специалност, който
работи в структура на лечебното заведение,
осъществяващо дейност по съдебна медицина,
лекар с друга медицинска специалност или
лекар по дентална медицина.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да отговаря и
на следните условия:
1. да не е осъждано за престъпление от
общ характер;
2. да не е лишено от право да упражнява
професия или дейност;
3. да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
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4. да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето
не е български гражданин или гражданин
на Европейския съюз, на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
5. да е вписано в съответния регистър на
лицата, притежаващи определена професия,
правоспособност или квалификация, когато
такова вписване се изисква по закон;
6. да притежава диплома, свидетелство,
удостоверение, сертификат, лиценз или друг
документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата
на закон, с който документ се удостоверява
наличието на съответната квалификация или
правоспособност.“
§ 3. В чл. 8, ал. 1 след думите „специализирания наказателен съд“ се добавя „и
Агенцията по вписванията“.
§ 4. Член 10 се отменя.
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Кандидатите за включване в
списъка на вещите лица подават пред органа
по чл. 9, ал. 3 и 4 заявление на хартиен и
електронен носител, придружено от следните
документи:
1. лична карта – копие;
2. документ, удостоверяващ заемането на
академичната длъжност за лицата по чл. 7,
ал. 1, т. 1;
3. заверено копие от диплома за завършено
висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или диплома за завършено средно
образование;
4. за кандидати, които са служители на
МВР – документи за завършено специално
обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика
на МВР;
5. документи, удостоверяващи стажа по
специалността: нотариално заверено копие
на трудова или служебна книжка, а за лицата
със свободни професии – доказателство за
регистрацията или за вписването им;
6. свидетелство за съдимост и декларация,
че лицето не е поставено под запрещение;
7. декларация, удостоверяваща съответствието с изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3;
8. декларация – съгласие на кандидата за
вписването му в списъците на вещи лица и
документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава;
9. разрешение за постоянно пребиваване в
Република България, ако лицето не е български
гражданин или гражданин на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
10. удостоверение за достъп до класифицирана информация;
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11. заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ,
издаден от висше училище, професионална
организация или учреждение по силата на
закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или
правоспособност.
(2) От кандидатите, завършили висши
учебни заведения в чужбина, може да се
поиска да представят удостоверение за признаване на висше образование, при условие
че придобитата от него диплома се признава
от Република България и е легализирана.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Комисията разглежда постъпилите заявления и предложения заедно с приложените
документи и преценява съответствието им с
изискванията на наредбата.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 7. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) На вписаните и утвърдени в
списъците вещи лица органите по чл. 9, ал. 3
и 4 издават „карта за вещо лице“ по образец,
утвърден с решение на Висшия съдебен съвет.
(2) В картата се вписват трите имена на
вещото лице и идентификационен номер.
(3) Идентификационният номер на вещото
лице се генерира автоматично от специализиран софтуер за мониторинг и контрол на
дейността на вещите лица от поредния номер
на вписването при първото въвеждане на
данните за това вещо лице по утвърден от
съответен съдебен орган списък.
(4) Органите по чл. 9, ал. 3 и 4 водят
електронен регистър или хартиен регистър
за издадените карти.“
§ 8. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Предложения за изменение и
допълнение на утвърдените списъци на вещи
лица се правят до края на септември на съответната календарна година.
(2) До края на октомври комисиите по
чл. 13, ал. 1 и 2 актуализират списъците.
(3) До 15 ноември списъците се изпращат
на министъра на правосъдието за обнародване в „Държавен вестник“ и за публикуване
в интернет.
(4) Промени в списъците могат да се правят
и през текущата година.
(5) Когато настъпят промени в данните
за вещото лице, включено в списък на вещи
лица, то е длъжно да уведоми комисиите по
чл. 13, ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от настъпването им.“
§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думата „отписване“
се добавя „на специалисти от списъците на
вещите лица“.
§ 10. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Специалист, включен в списъка
на вещите лица, може да бъде отписан:
1. по негово искане;
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2. ако настъпят обстоятелства, изключващи
съответствието с чл. 7, ал. 2, т. 1, 2 и 3;
3. при поставянето му под запрещение
или смърт;
4. при трайна невъзможност да изпълнява
задълженията си на вещо лице по конкретни
задачи повече от една година;
5. при нарушение на принципите по чл. 2
или неспазването на етичните правила за
вещи лица;
6. когато многократно безпричинно отказва
да му бъде възложена работа;
7. при многократно освобож даване на
вещото лице от възложената задача поради
несвоевременно изготвяне на заключението
или забавянето му.
(2) Отписването се извършва с решение на
комисиите по чл. 13, ал. 1 и 2 при наличие на
някое или на няколко от основанията по ал. 1.
(3) Решението на комисията за отписване
на вещо лице от списъците се обнародва в
„Държавен вестник“ и се публикува в интернет.
(4) След отписване на вещото лице то е
длъжно да върне служебната си карта на органите по чл. 9, ал. 3 и 4, което се отбелязва
в съответния регистър. При уведомяване за
възникването на някое от основанията по
ал. 1 или постъпило предложение за отписване
на вещо лице комисиите по чл. 13, ал. 1 и 2
извършват проверка, като може да изискат
допълнително представяне на документи и
информация, вк лючително и на писмени
обяснения от вещото лице.“
§ 11. В чл. 20, ал. 1 след думите „ служител на МВР,‘‘ се добавя „или служител на
Прокуратурата на Република България (ПРБ),
назначен на експертна длъжност‘‘.
§ 12. В чл. 21, ал. 2 след думите „вещото
лице“ се поставя запетая и се добавя „включително и когато е служител на ПРБ, назначен
на експертна длъжност,“.
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Определените възнаг ра ж дени я по
чл. 21, ал. 1 и 2 в случаите, когато вещото
лице е служител на МВР, се заплащат на
министерството.“
§ 14. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител
на ПРБ, назначен на експертна длъжност,
органите, назначили експертизата, заплащат
на прокуратурата направените разходи за труд,
консумативи и режийните разноски.“
§ 15. В чл. 23, ал. 2 се създава изречение
второ: „При съобразяване и преценка на обстоятелствата по ал. 1 справката-декларация
не обвързва органа, назначил експертизата.“
§ 16. В чл. 24, ал. 1 цифрата „2,3“ се заменя с „3“.
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§ 17. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато се налага експертизата да бъде
извършена в почивни дни или през дните на
официални празници, това се посочва в акта
за възлагане на експертизата.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За експертизи, извършени в почивни
дни, възнаграждението може да бъде увеличено
от 75 % до 150 %, а през дните на официални
празници – от 100 % до 200 %.“
§ 18. В чл. 27, ал. 1 след думите „на вещото
лице“ се добавя „по чл. 19“.
§ 19. Създава се чл. 37:
„Чл. 37. Вещото лице може да депозира
писмен мотивиран отказ за изготвяне на
експертизата в 7-дневен срок от получаване
на съобщението за конкретните задачи.“
§ 20. В приложение № 1 към чл. 4 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 2. К лас „Съдебномедицинск и
експертизи“ се изменя така:
„ 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Видове:
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на
живи лица.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на
веществени доказателства.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по
материали на досъдебното и съдебното производство.
2.5. Съдебномедицинска експерт иза за
телесно здраве.
2.6. Съдебномедицинск и експертизи за
идентификация на човека.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.‘‘
2. В т. 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“ се създава т. 5.8:
„5.8. Съдебнооценителска-автотехническа
експертиза.“
3. В т. 7. Клас „Експертизи на материали,
вещества и изделия“ се създава т. 7.4:
„7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертизa.“
4. В т. 10. Клас „Оценителни експертизи“
се създават т. 10.1 – 10.9:
„10.1. Оценка на недвижими имоти.
10.2. Оценка на недви ж им и к ул т у рн и
ценности.
10.3. Оценка на машини и съоръжения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически отношения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции.
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10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са
движими културни ценности.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии.“
Заключителна разпоредба
§ 21. Параграфи 16 и 17 влизат в сила от
1 януари 2019 г.
Министър:
Цецка Цачева
8702

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2007 г.
за ползване и изплащане на паричните помощи
за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ,
бр. 17 от 2007 г.; изм., бр. 6 от 2009 г. и бр. 2
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 23
от 2014 г.; изм., бр. 94 от 2014 г.; доп., бр. 4
от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 и 103 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „от 2-“ се заличават.
2. В т. 4 думите „от 2-“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2018 г.
Председател на Надзорния съвет:
Бисер Петков

8760

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСТРУКЦИЯ № 2
от 5 септември 2018 г.

за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение
на дейностите по глава девета от органите по
чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се регламентират редът и сроковете за осъществяване на
взаимодействието между Прокуратурата на
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Република България (ПРБ) и органите по
чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ, закона) при противодействието на корупцията
в съответствие със законоустановените им
функции.
Чл. 2. (1) Общото ръководство на взаимодействието и контролът по прилагането на
настоящата инструкция се осъществяват от
главния прокурор на Република България и
от председателя на Комисията за противодей
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ,
Комисията).
(2) Координацията на взаимодействието се
осъществява от заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура
(ВКП), определен със заповед на главния
проку рор, и от заместник-председател на
КПКОНПИ или ресорен член на Комисията,
определен със заповед на председателя на
Комисията.
Чл. 3. (1) За подпомагане на общото ръководство и координацията на взаимодействието главният прокурор и председателят на
КПКОНПИ създават постоянно действаща
контактна група в състав: прокурор във ВКП,
админист ративни ят ръководител на Специализираната прокуратура, директорът на
дирекция „Противодействие на корупцията“
към КПКОНПИ.
(2) Контактната група заседава най-малко
веднъж месечно, като анализира взаимодействието между ПРБ и КПКОНПИ и възникналите проблемни въпроси и прави конкретни
предложения за решаването им.
(3) В заседанията на контактната група
могат да у частват представители на Националната агенция за приходите (НАП),
Агенция „Митници“, Министерството на вът
решните работи (МВР), Държавната агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС), Бюрото
по защита при главния прокурор и други
институции. Конкретните представители на
тези институции за участие в заседанията на
контактната група се определят от техните
ръководители.
(4) Ръководителите по чл. 2, ал. 2 могат
да създават постоянни или временни работни групи към контактната група във връзка
с взаимодействието в конкретни области по
изпълнението на дейности по чл. 3, ал. 2
ЗПКОНПИ.
(5) Работните групи по ал. 4 заседават
най-малко веднъж месечно, като обсъждат
текущите въпроси, възникнали в хода на работата по осъществяваното взаимодействие.
(6) При необходимост работните групи могат да заседават и за обсъждане на конкретни
случаи след уведомяване на ръководителите
по чл. 2, ал. 2.
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Чл. 4. Оперативното ръководство на взаимодействието на регионално ниво (в районни, окръжни и апелативни съдебни райони)
се осъществява чрез контактната група по
чл. 3, ал. 1 от съответния административен
ръководител на прокуратурата и директора на
дирекция „Противодействие на корупцията“
към КПКОНПИ.
Чл. 5. Взаимодействието при извършването
на проверка по конкретни сигнали за корупция
за лице, заемащо висша публична длъжност,
или при провеждането на досъдебно производство се осъществява (под непосредственото
ръководство на) от съответния прокурор и
съответните органи по чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ.
Г л а в а

в т о р а

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ч л . 6 . (1) О рг а н и т е по ч л. 16 , а л. 2
ЗПКОНПИ предоставят на компетентната
прокуратура информация и материали за установени данни за корупционни престъпления,
извършени от лица, заемащи висши публични
длъжности, или други престъпления.
(2) Когато данните не са достатъчни за
образуване на наказателно производство, по
писмено разпореждане на прокурора органите
по чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ извършват допълнителна проверка в рамките на правомощията
си в сроковете по чл. 145, ал. 2 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ), като след изпълнението
на разпореждането материалите се връщат
на компетентната прокуратура със справка
за получените резултати.
Чл. 7. (1) Когато въз основа на доклада
за извършената оперативно-издирвателна
дейност е прието от КПКОНПИ решение
за оперативно взаимодействие с органите
на досъдебното производство, компетентната прокуратура и органите по чл. 16, ал. 2
ЗП КОН П И с ъглас у ват и с е под пома г ат
взаимно във връзка с организацията и провеждането на неотложни и първоначални
действия по разследването.
(2) С ъгласу ва нет о на п ървонача л н и т е
действия по разследването се извършва своевременно, но не по-късно от пет дни преди
началото на планираните действия.
(3) Планирането на първоначалните действия по разследването включва:
1. конкретните необходими първоначални
действия по разследването и последователността на провеждането им;
2. орга низа ц ионни мерк и, свърза ни с
провеждането на първоначалните действия
за разследване – осигуряване на съдействие
от МВР и други държавни органи, поемни
лица, вещи лица, специалисти-технически
помощници и други;
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3. анализ на необходимостта и сформиране
на екип по реда на чл. 138, т. 8 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ);
4. анализ на необходимостта и предвиждане
на използване на специални разузнавателни
средства в досъдебното производство;
5. анализ на необходимостта от осъществяване на правомощията на Бюрото по защита
при главния прокурор;
6. анализ на опасността участник в пре
стъплението да се укрие, да извърши друго
престъпление или да укрие доказателства и
вземане на мерки за предотвратяване на това.
Чл. 8. (1) Когато сигналът за корупция
е получен в прокуратурата и не са налице
достатъчно данни за образуване на досъдебно
производство, прокурорът може да възложи
извършването на проверка по реда на чл. 145,
ал. 1, т. 3 ЗСВ с писмено разпореждане, съдържащо конкретни указания за обстоятелствата,
които следва да бъдат установени, и срок за
извършване, който не може да бъде по-дълъг
от два месеца.
(2) Разпореждането се изпраща до председателя на КПКОНПИ, като указаният от
прокурора срок се изчислява от датата на
завеждането му в Комисията до датата на
извеждане на справката по ал. 4 от нея. Ако
се окаже недостатъчен, срокът може да бъде
удължен с до един месец съобразно чл. 145,
ал. 2 ЗСВ, за което писмено се уведомява
проверяващият орган.
(3) Прокурорът осъществява контрол върху провеждането на проверката за пълнота
и срочност, като може да изисква доклад за
установеното при нея, да дава допълнителни
указания за установяване на нови обстоятелства или за изясняване на вече установени
такива и да оказва методическа помощ.
(4) За резултатите от проверката органите
по чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ изготвят справка.
Когато преценят, че са събрани достатъчно
данни за извършеното престъпление, справката следва да съдържа информация наймалко за:
1. извършеното престъпление, вкл. времето,
мястото и начина;
2. участниците в престъплението (идентификационни данни);
3. лица, които може да бъдат разпитани
като свидетели;
4. вещи, вкл. документи, които би могло
да се изземат като веществени доказателства,
и тяхното местонахождение.
Чл. 9. Когато по получен в КПКОНПИ
сигнал или при възложена от прокурор проверка за извършено корупционно престъпление
се установи необходимост от извършването
на неотложни действия по разследването,
директорът на дирекция „Противодействие
на корупцията“ към КПКОНПИ незабавно
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уведомява административния ръководител на
компетентната прокуратура или съответния
дежурен прокурор. Уведомяването и дадените указания от прокурора се отразяват в
писмена форма.
Чл. 10. (1) В хода на досъдебното производство съответният прокурор и органите по
чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ си взаимодействат
при условията и по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК):
1. при извършване на отделни действия,
свързани с разкриването на престъпленията
при упражняване на ръководство и надзор
върху разследването, съобразно чл. 196 НПК;
2. за установяването и издирването на извършителя на престъплението в съответствие
с чл. 215 НПК;
3. при продължаване на издирването на
извършителя при спряно наказателно производство поради неразкриване на извършителя на
престъплението съобразно чл. 245, ал. 1 НПК;
4. когато се възлага извършването на оперативно-издирвателна дейност по чл. 102 – 106
ЗПКОНПИ, във връзка с досъдебно производство за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични
длъжности.
(2) Актовете на прокурора по ал. 1 се изпращат до председателя на КПКОНПИ.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 органите
по чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ периодично след
изтичане на тримесечен срок докладват на
прокурора резултатите от издирването.
Чл. 11. (1) За подпомагане на разследването
главният прокурор съвместно с председателя
на КПКОНПИ, както и с ръководителите на
други държавни институции могат да създават
специализирани междуведомствени звена по
реда на чл. 138, т. 8 ЗСВ чрез сключване на
споразумение.
(2) Споразумението за създаване на специализирано междуведомствено звено урежда
целите, състава, вътрешната му организация,
средствата и другите материални условия,
необходими за функционирането му.
Чл. 12. (1) Прокуратурата на Република
България и органите по чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ
обменят информация съобразно функционалната си компетентност.
(2) Обемът на информацията и сроковете за
нейното предоставяне се определят за всеки
конкретен случай съобразно изискванията на
нормативните и вътрешноведомствените актове, уреждащи дейността на двете ведомства.
(3) По искане на компетентната прокуратура за нуждите на образувано наказателно производство органите по чл. 16, ал. 2
ЗПКОНПИ предоставят данни от информационните си фондове, относими към наказателното производство.
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(4) При обмен на класифицирана информация, както и при обработката на лични
данни се спазват изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация и
Закона за защита на личните данни.
Чл. 13. (1) Прокуратурата уведомява:
1. органите по чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ
за резултатите от приключените преписки и
досъдебни производства, образувани по техни
материали;
2. КПКОНПИ за резултатите от приключване на съдебните производства и постановените съдебни актове по наказателни дела,
образувани по нейни материали.
(2) По искане на органите по чл. 16, ал. 2
ЗПКОНПИ съответният наблюдаващ прокурор
предоставя информация за хода на наказателни
производства, образувани по техни материали,
при спазване на правилата на НПК.
(3) При разделяне на производството или
отделяне на предоставени от органите по
чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ материали съответният наблюдаващ прокурор уведомява
Комисията.
Чл. 14. (1) За обучение и повишаване на квалификацията на прокурорите и служителите
по чл. 16, ал. 2 ЗПКОНПИ, както и на други
служители на КПКОНПИ в сферата на про-
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тиводействието на корупцията и отнемането в
полза на държавата на незаконно придобитото
имущество, по смисъла на ЗПКОНПИ, се организират съвместни обучения и обсъждане
на добри практики.
(2) Конкретната тематика, обучители и форми на обучение се съгласуват своевременно,
като всяка от страните поема разходите за
своите участници в мероприятията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата инструкция се издава на
основание чл. 27, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
§ 2. Ръководителите на ПРБ и на КПКОНПИ
при необходимост дават задължителни указания по прилагането на настоящата инструкция.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател на Комисията
за противодействие на
корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество:
Пламен Георгиев
Главен прокурор на Република България:
Сотир Цацаров
8600
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-32
от 8 юни 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. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 4 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Света
Троица“, УПИ с пл. № 300, кв. 18, с. Боровци,
община Берковица, област Монтана, с класификация на художествена и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност от Новото време с
категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
A. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в УПИ с пл. № 300, кв. 18 по
плана на с. Боровци, област Монтана.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– извършване на цялостен ремонт на бившата
къща на свещеника в двора, като тя получи функции за църковно-просветни и ритуални дейности;
– изписване на църквата;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.

8541

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-34
от 14 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 11 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Троица“, идентификатор 65677.701.939.3, Свиленград, община Свиленград, област Хасково,
с класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от
Възраждането с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитект у рно-ст роителна недви ж има к ултурна ценност попада в имот с идентификтор
65677.701.939 на Свиленград, област Хасково,
по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-107
от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
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2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– съхраняване на училищната сграда в северната част на имота;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– реставрация, ремонт и експониране на късната камбанария;
– 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, както и за
жилище на свещеника;
– изписване на църквата;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.

8542

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-35
от 14 юни 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.
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№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 10 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Параскева“, УПИ I-77, кв. 34, с. Комощица, община Якимово, област Монтана, с класификация
на художествена и архитекту рно-строителна
недвижима културна ценност от Новото време
с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в обхвата на УПИ I-77, кв. 34,
с. Комощица, община Якимово, област Монтана.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– реставрация, ремонт и експониране на късната камбанария с долепени до нея магерница и
кръщелня, сега недействащи, които да получат
функции за църковно-просветни и ритуални
нужди;
– ремонт на стопанската сграда на уличната
линия, както и на навеса за дърва;
– 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, както и за
жилище на свещeника;
– изписване на църквата;
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– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.

8543

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-36
от 14 юни 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. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 9 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Възнесение Христово“, УПИ I-188, кв. 37, с. Гром
шин, община Бойчиновци, област Монтана, с
класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от
Новото време с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна ценност попада в УПИ I, пл. № 188, кв. 37,
по плана на с. Громшин, община Бойчиновци,
одобрен със Заповед № 242 от 1988 г. на кмета
на община Бойчиновци.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
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– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– 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, както и за
жилище на свещеника;
– изписване, съобразено със стилистиката на
храма;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.

8544

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-37
от 14 юни 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. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям стат у т на обек т: ц ърк ва
„Рождество Богородично“, УПИ VIII-189, кв. 33,
с. Богданци, община Самуил, област Разград, с
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класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от
Новото време с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в границите на УПИ VIII, кв. 33,
от ПУП на с. Богданци, община Самуил.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– 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;
– изписване на църквата;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.
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За министър:
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-38
от 15 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 23 на протокол № 72, от
заседание, проведено на 6.03.2018 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“, с. Скребатно, община Гърмен, област
Благоевград, с класификация на архитектурностроителна и художествена недвижима културна
ценност от Възраждането с категория „местно
значение“.
Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност е в границите на ПИ 0591778
в землището на с. Скребатно, ЕК АТТЕ 56874,
община Гърмен, собственост на Църковното
настоятелство „Св. Параскева“, с. Скребатно
(скица, издадена от Общинската служба по земеделие на 20.10.2017 г.).
2. Териториален обхват на охранителната зона
на архитектурно-строителната и художествена
недвижима културна ценност: не е необходима
охранителна зона.
Б. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност;
– възстановяване на първоначалното покривно
покритие от цепени плочи (тикли);
– консервация и реставрация на дограми;
– консервация и реставрация на всички автентични части от метални сплави (решетки, обков,
кръстове по покрив);
– консервация и реставрация на всички автентични дървени части: стълби, подиуми, греди,
врати, дюшемета, гредореди, обшивки по тавани
и стени, прозорци, врати, первази, парапети, конструкция на притвор, обтегачи, дървени кресла
(„стасидии“), иконостас;
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
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архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– благоустрояване на околното пространство;
– допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и не възпрепятства
експонирането є; то следва да е едноетажно, ограничено функционално единствено за църковнопросветни 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 снимков 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.

8546

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-39
от 15 юни 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. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 7 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Петка“, УПИ I, кв. 17, с. Брезе, община Своге,
Софийска област, с класификация на художествена
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност от Възраждането с категория „местно
значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в обхвата на УПИ I, кв. 17 по
ПУП на с. Брезе, община Своге, Софийска област.
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2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– 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;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.

8547

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-40
от 15 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 15 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
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№ 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 09.11.2017 г., Заповед № РД-091039 от 01.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от
15.02.2018 г. на министъра на културата, нареждам:
І. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Петка“, УПИ I-1016, кв. 86, гр. Твърдица, община
Твърдица, област Сливен, с класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност от Възраждането с категория
„местно значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в парцел 1016, кв. 86 на гр. Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед № 300
от 1.06.1983 г.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– реставрация и ремонт на къщата на свещеника (североизточно от храма) и камбанарията;
– изгра ж дане на м ястото на стопанската
постройка, северно от храма, на 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;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
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 снимков материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
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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.

8548

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-41
от 15 юни 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. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 14 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Димитър“, УПИ I-899, кв. 97, гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, с класификация
на художествена и архитекту рно-строителна
недвижима културна ценност от Възраждането
с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в обхвата на УПИ I-899, кв. 97,
гр. Шивачево, област Сливен, одобрен със Заповед
№ 312 от 12.05.1987 г.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
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архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– 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;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-42
от 15 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 13 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Петка“, идентификатор 51809.502.772.1, гр. Нова
Загора, община Нова Загора, област Сливен, с
класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от
Новото време с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и арх итект у рно-ст роителна недви ж има к ултурна ценност попада в имот с идентификатор
51809.502.772 по КК и КР, одобрени със Заповед

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

№ РД-18-56 от 31.08.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– 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;
– изписване, съобразено със стилистиката на
храма;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.

8550

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-43
от 15 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 16 на протокол № 72 от
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заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Николай Стари“, УПИ IX, кв. 16, с идентификатор 44238.500.510.1, гр. Лом, община Лом, област
Монтана, с класификация на художествена и
архитектурно-строителна недвижима културна
ценност от Новото време с категория „местно
значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в обхвата на имот с идентификатор 44238.500.510, УПИ IX, кв. 16, по плана на
гр. Лом, община Лом, област Монтана, одобрен
за КККР със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде цялостен план за благоустройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
– премахване на несъгласувано допълващо
застрояване в североизточната част на имота
(седем гаражни клетки);
– изготвяне на проект за укрепване на оградните зидове по границите на имота към двете
улици.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– реставрация, ремонт и експониране на бившата къща на свещеника, която да получи функции
за църковно-просветни и ритуални нужди;
– палене на свещи само от чист пчелен восък;
– ремонт и естетизиране на камбанарията в
стилистиката на храма.
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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 снимков 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.

8551

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-44
от 15 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 18 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Архангел Михаил“, идентификатор 66771.501.185.1,
с. Скандало, община Априлци, област Ловеч, с
класификация на архитектурно-строителна и
художествена недвижима културна ценност от
Възраждането с категория „национално значение“.
Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност е в границите на УПИ с идентификатор
66771.501.185 от действащия кадастрален план на
с. Скандало, област Ловеч, одобрен със Заповед
за КККР № РД-18-2 от 27.01.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Териториален обхват на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност: предлага се
охранителна зона с териториален обхват: ПИ
66771.501.186, ПИ 66771.501.181, ПИ 66771.501.184,
включително ПИ 66771.501.185 в частта му източно
от храма до стария мост.
Б. Предписания за опазване:
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1. Предписания за опазване на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност:
Изисква се:
– възстановяване на променени автентични
характеристики:
почистване на лицеви каменни елементи от
бои, мазилки и други покрития в интериор (рамки
на отвори, фасади, колони и пр.);
премахване на по-късните железни решетки
на вратите;
възстановяване по аналогия на липсващите
решетки от ковано желязо на прозореца на абсидата;
премахване на елемент от охранителната
система, закачен на прозорец на южната фасада;
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: каменни тикли, иконостас,
икони, църковна утвар, железни решетки по прозорци, ковани дървени врати, железни кръстове
по покрив, погребения в двора и пр.;
– консервация, реставрация и експониране на
камбанарията с камбаната, възстановяване на
покритието от тикли на камбанарията;
– консервация и реставрация на оградния
зид и порта;
– възстановяване на автентичността на двора
с всички негови елементи – порти, надгробни
камъни, каменни подпорни зидове, растителност,
плочници, включително плочника около храма;
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
Допуска се:
– съхраняване и експониране на подходящо
място в имота на храма на войнишки паметникплоча с имена на загиналите за България от
с. Скандало в Балканската и Първата световна
война по проектна документация, съгласувана по
реда на действащата нормативна уредба;
– 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.
Препоръчва се:
– преустановяване на погребенията в двора на
църквата, за да не се възпрепятства експонирането
на църковната сграда;
– подмяна на входните врати на храма с такива – характерни за съответния архитектурностроителен период и тип обект – плътни врати
от дебели талпи с кушаци и железни гвоздеи.
2. Предписания за опазване на охранителната
зона на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност:
Изисква се:
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– съхраняване на автентичната градоустройствена структура – имоти, улици, река и елементите от автентичното застрояване; за целта
да се изготви план за регулация (ПР) и план за
застрояване (ПЗ), които да отразят автентичните
характеристики на територията;
– съхраняване на оградните (подпорните) зидове и останките от училището, съществуващи
намясто, и проучване на съхранената графична,
текстова и снимкова документация за него с оглед
установяване възможността за възстановяване
на изчезналия обем; премахване на саморасла и
пълзяща растителност от непосредствената среда
на училището;
– съхраняване на традиционните характеристики при оформяне на дворовете, оградите,
портите и др.;
– съхраняване на оригиналната растителност
и подмяната є с такава, характерна за района.
Допуска се:
– ново строителство на територията на охранителната зона при спазване на традиционните
за махалата устройствени и архитектурни характеристики, включително и за възстановяване на
изчезнали обеми.
Не се допуска:
– поставяне на рекламни съоръжения, антени
на мобилни оператори и други елементи, неблагоприятни за експонирането на недвижимите
културни ценности;
– ст рои телст во в източната част на
ПИ 66771.501.181, което да възпрепятства възприемането на храма от север.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.

8552

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-45
от 19 юни 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. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 17 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 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.,
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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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Възнесение Господне“, с. Маджаре, община Самоков, област София, 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, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна ценност е в границите на поземлен имот
с идентификатор 46067.2.256 от действащите кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР)
на с. Маджаре, община Самоков, област София,
одобрени със Заповед № РД-18-11 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Имотът
включва: култова религиозна сграда с идентификатор 46067.2.256.1 и култова религиозна сграда
с идентификатор 46067.2.256.2.
2. Териториален обхват на охранителна зона
на архитектурно-строителната и художествена
недвижима културна ценност: няма необходимост.
Б. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма, както и на елементите с архитектурна и
художествена стойност в интериора: иконостас,
икони, владишки трон, проскинитарий, дървени
стасиди и пр.;
– съхраняване, естетизиране поддържане в доб
ро състояние на елементите в двора и сградите,
свързани с функцията на храма: постройка за
„кръщавки“, навес, ограден зид, порти, подходи;
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– благоустрояване на околното пространство
на храма извън оградния зид в границите на
имота на църквата.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
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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.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-46
от 19 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 22 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Въведение Богородично“, УПИ VI-240, кв. 41, с. Каран
Върбовка, община Две могили, област Русе, 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, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност е в границите на кв. 41, УПИ VI-240 по
плана за регулация на с. Каран Върбовка, област
Русе, одобрен със Заповед № 809 от 1968 г.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на архитектурно-строителната и художествена
недвижима културна ценност: 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 на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност:
1. Изисква се:
– сондаж за стенописи в наоса на храма;
– сондаж за елементи от обработен лицев
камък по фасадите на храма, скрити от по-късна
мазилка;
– възстановяване на променени автентични
характеристики:
материал, размери, членение, цвят на отвори,
прозорци и дограма на наоса, съобразени със
съхранените по-стари в емпорията на храма и
със стара фотография;
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почистване на елементи от обработен лицев
камък в интериор и екстериор от бои, мазилки и
други покрития в интериор и екстериор (рамки
на отвори, фасади, колони, цокъл, стъпала и пр.);
премахване на по-късни метални врати и
плоскости от западния и южния вход на храма;
премахване на желязна врата и зазиждания
на арките в основата на камбанарията;
премахване на по-късно дървено дюшеме в
наоса, скриващо оригинална каменна настилка;
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна
утвар, полилей, железни решетки по прозорци,
ковани дървени врати, каменни елементи и настилки и др.;
– консервация и реставрация на каменния
ограден зид, подмяна и уеднаквяване на ажурната
горна част и порти;
– консервация и реставрация на надгробни
паметници и на криптата в двора;
– естетизиране на едноетажната постройка в
двора съобразно архитектурните характеристики
на храма и поддържане в добро състояние на
външния вид;
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– благоустрояване на средата на храма, както
и засаждане на нова растителност – характерна
за района;
– поставяне на дублиращи метални врати на
входовете на храма; те трябва да са ажурни, от
ковано желязо, съобразени със стилистиката на
оригиналните железни решетки по прозорците
и с цялостната визия на храма.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.
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За министър:
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-47
от 19 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 24 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св. св.
Апостоли Петър и Павел“, с. Дълги дел, община
Георги Дамяново, област Монтана, с класификация на архитектурно-строителна и художествена
недвижима културна ценност от Възраждането с
категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност е в границите на поземлен имот УПИ IІІ,
кв. 32 по кадастралния и регулационния план на
с. Дълги дел, ЕКАТТЕ 24534, община Георги Дамяново, одобрен със Заповед № 177 от 26.10.1992 г.
на кмета на община Георги Дамяново. Имотът
е собственост на „Църковно настоятелство“,
с. Дълги дел, община Георги Дамяново.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на архитектурно-строителната и художествена
недвижима културна ценност: 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 на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност;
– консервация и реставрация на дограма;
– благоустройство на дворното пространство;
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и не възпрепятства
експонирането є; то следва да е едноетажно,
ограничено функционално единствено за църков-
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но-просветни и ритуални нужди или за жилище
на свещеника.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-48
от 19 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 21 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Параскева“, УПИ I, кв. 44, гр. Завет, община
Завет, област Разград, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима
културна ценност от Новото време с категория
„местно значение“.
Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност е в границите на кв. 44, УПИ I по регулационен план (РП) на гр. Завет, област Разград,
одобрен със Заповед № УД-02-129 от 24.04.2014 г.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на архитектурно-строителната и художествена
недвижима културна ценност: 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 на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност:
1. Изисква се:
– възстановяване на променени автентични
характеристики:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

възстановяване на оригиналната конфигурация
и местоположение на сводовете на тавана в наоса;
премахване на фаянсовите плочки от стените
в наоса на храма;
премахване на по-късни метални врати и
плоскости от западния и южния вход на храма;
възстановяване на каменните стъпала и перила
на западния и югозападния вход по аналогия на
съхранените на югоизточния вход;
консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна
утвар, полилеи, желязна дограма, дървени входни врати, камбана в наоса, железни и каменни
кръстове по покрив и пр.;
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
– палене на свещи само от чист пчелен восък;
– консервация и реставрация на трите надгробни паметника в двора на храма и оградата
с портата;
– естетизиране на едноетажната постройка в
двора от юг съобразно архитектурните характеристики на храма и поддържане в добро състояние
на външния є вид.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– изписване на храма по съгласуван проект по
реда на действащата нормативна уредба;
– благоустрояване на двора на храма, както
и засаждане на нова растителност – характерна
за района;
– възстановяване на изчезналото допълващо
застрояване в югозападния ъгъл на имота при
съобразяване с характеристиките на недвижимата
културна ценност;
– 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.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.
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За министър:
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-49
от 19 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 20 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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 I, кв. 63, гр. Глоджево, община
Ветово, област Русе, с класификация на архитек
турно-строителна и художествена недвижима
културна ценност от Новото време с категория
„местно значение“.
Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна ценност е в границите на кв. 63, УПИ I
по кадастрален и регулационен план на гр. Глоджево, област Русе, утвърден със Заповед № 163
от 24.02.1976 г. на изпълнителния комитет (ИК)
на Общинския народен съвет (ОНС) – Разград.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на архитектурно-строителната и художествена
недвижима културна ценност: 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 на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност:
1. Изисква се:
– възстановяване на променени автентични
характеристики:
премахване на по-късна метална врата на
западния вход на храма;
възстановяване на липсващи каменни стъпала
при западен и южен вход;
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар,
полилей, желязна дограма, дървена входна врата,
железни и каменни кръстове по покрив и пр.;
– консервация и реставрация на войнишки
паметник в наоса на храма и на двете погребения в двора;
– консервация, реставрация и възстановяване
на функцията на чешмата в северозападния ъгъл
на двора на храма;
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
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тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
– палене на свещи само от чист пчелен восък;
– естетизиране на едноетажна постройка в
южния край на двора съобразно архитектурните
характеристики на храма и поддържане в добро
състояние на външния є вид.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– изписване на храма по съгласуван проект по
реда на действащата нормативна уредба;
– благоустрояване на двора, както и засаждане
на нова растителност – характерна за района, при
съобразяване с характерните подходи към храма;
– 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 снимков 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.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-50
от 19 юни 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. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 19 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 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 № РД09-531 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 стат у т на обек т: ц ърк ва
„Св. Архангел Михаил“, УПИ II-240, кв. 46,
с. Борисово, община Сливо поле, област Русе,
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с класификация на архитектурно-строителна и
художествена недвижима културна ценност от
Възраждането с категория „местно значение“.
Определям режими за опазване на архитектурно-строителна и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна ценност попада в границите на кв. 46, УПИ
II-240 от ПР и ПЗ на с. Борисово, област Сливо
поле, утвърден със Заповед № 1007 от 2003 г.
2. Териториален обхват на охранителната
зона на художествената и архитектурно-строителна недви ж има к ул т у рна ценност: н яма
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 на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност:
1. Изисква се:
– допълнително проучване на извършените
преустройства през отделните етапи на екзонартекса, емпорията, настилките в наоса; сондаж за
елементи от обработен лицев камък по фасадите
на храма, скрити от по-късна мазилка;
– възстановяване на променени автентични
характеристики:
– материал, размери, членение, цвят на отвори на прозорци и дограма на наоса съобразно
съхранените в емпорията на храма;
– отваряне на зазидан южен вход;
– преработка на остъкляването на арките на
камбанарията и врата от запад;
– премахване на метална козирка над западен вход;
– подмяна на неавтентична икона от PVC в
патронната ниша над западен вход;
– премахване на улично осветително тяло от
розетен прозорец над западен вход;
– премахване на червени фаянсови плочки
от западната стена на наоса;
– обработка на тавана под емпорията – премахване на по-късна дървена обшивка, консервация и реставрация на съхранен по-стар
полихромиран таван и възстановяване на липсващите части по съхранен фрагмент;
– почистване на елементи от обработен лицев камък от бои, мазилки и други покрития в
интериор и екстериор (рамки на отвори, фасади,
колони, цокъл и пр.);
– консервация, реставрация и експониране
на храма и на елементите с архитектурна и
художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар, полилей, плочки в наоса, железни
решетки по прозорци, ковани дървени врати,
железни кръстове по покрив, погребение в двора,
каменни свещници в двора и пр.;
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
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архитектурно-художествените качества 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;
оградата и портите на имота да бъдат съобразени с материалите и визията на съхранения
оригинален сегмент от ограда с порта;
– естетизиране на едноетажната постройка
в двора от север съобразно архитектурните характеристики на храма и поддържане в добро
състояние на външния є вид.
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, съоб
разен със стенописа в проскомидийната ниша;
– благоустрояване на имота на храма, както
и засаждане на нова растителност – характерна
за района, при съобразяване с облика на храма
и подходите към него;
– подмяна на чешмата в двора при съобразяване с облика на храма;
– допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и не възпрепятства
експонирането є; то следва да е едноетажно,
ограничено фукнционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди или за жилище
на свещеника.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
ІІІ. Пълният текстови и снимков 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.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-51
от 19 юни 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. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 5 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 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 № РД09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от
28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г.,

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед
№ РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на
културата, нареждам:
I. Предоставям статут на обект: църква „Свети
свети Константин и Елена“, част от УПИ V-3,
кв. 61 по регулационния план на гр. Димово,
община Димово, област Видин, с класификация
на художествена и архитект у рно-строителна
недвижима културна ценност от Новото време
с категория „национално значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в ПИ 4, част от УПИ V-3, кв. 61
по регулационния план на гр. Димово, община
Димово, област Видин, одобрен със Заповед
№ 172 от 1977 г.
2. Териториален обхват на охранителната
зона на художествената и архитектурно-строителна недви ж има к ул т у рна ценност: н яма
необходимост от охранителна зона, тъй като
устройствената среда е вече изградена, а самият
имот на църквата и училищният двор действат
като охранителна зона.
Б. Предписания за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране
на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде ц ялостен план за благо
устройство;
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– 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, както и за
жилище на свещеника;
– изписване на храма;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
II. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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
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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.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-52
от 19 юни 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. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 6 на протокол № 72
от заседание, проведено на 6.03.2018 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 № РД09-531 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 „Успение на Пресвета Богородица“, УПИ I-81, кв. 24,
с. Каменна рикса, община Георги Дамяново,
област Монтана, с класификация на художествена
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност от Възраждането с категория „местно
значение“.
Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност попада в УПИ I, кв. 24 по регулационния
и кадастрален план на с. Каменна рикса, ЕКАТТЕ
35871, община Георги Дамяново, одобрен със
Заповед № 2 от 25.01.1994 г. на кмета на община
Георги Дамяново.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на художествената и архитектурно-строителна
недвижима културна ценност: 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 на художествената
и архитектурно-строителна недвижима културна
ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с художествена стойност,
както и на елементите на обзавеждането;
– да се създаде ц ялостен план за благо
устройство;
– отоплението на храма да се извършва от
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
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на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– 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, както и за
жилище на свещеника;
– изписване на храма, съобразено със стилистиката му;
– естетизиране фасадите на малката къща за
почивка на гробарите;
– ремонт на камбанарията в стилистиката
на храма;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и снимков 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.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-53
от 21 юни 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.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 25 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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:
I. Предоставям статут на обект: църква „Св.
Архангел Михаил“, с. Копиловци, община Георги Дамяново, област Монтана, с класификация
на архитект у рно-строителна и х удожествена
недвижима културна ценност от Възраждането
с категория „национално значение“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима
културна ценност, както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на архитектурностроителната и художествена недвижима културна
ценност е в границите на имот 502.250, за който
е образуван УПИ IV в кв. 32 по кадастралния и
регулационния план на с. Копиловци, ЕКАТТЕ
38488, община Георги Дамяново.
2. Териториален обхват на охранителната зона
на архитектурно-строителната и художествена
недвижима културна ценност: няма необходимост
от охранителна зона, тъй като устройствената
среда е вече изградена.
Б. Предписания за опазване на архитектурно-строителната и х удожествена недвижима
културна ценност:
1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност;
– подмяна на покривни покрития на църквата,
навесите и шапките на оградния дворен зид с
едноулучни керемиди;
– подмяна на съществуваща алуминиева дограма с нова дървена, изпълнена по образец на
съществуващи местни образци;
– отстраняване на всички привнесени елементи
(пластмасови навеси и др.);
– консервация и реставрация на всички автентични елементи от метални сплави (решетки,
обков, кръстове по покрив);
– отоплението на храма да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допуска се:
– благоустрояване на околното пространство.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.

8562

За министър:
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-9Д-3
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 58, ал. 1 и 3 от Закона
за културното наследство (ЗКН) и чл. 10 от
Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и
за определяне на категорията на недвижимите
културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния
регистър на недвижимите културни ценности,
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 26 на протокол № 72 от
заседание, проведено на 6.03.2018 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 № РД09-531 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:
I. Отказвам да декларирам обект: църква „Св.
Троица“, кв. 31, парцел I, УПИ 676, гр. Божурище,
община Божурище, Софийска област, като обект
на недвижимото културно наследство.
Мотиви за отказ за деклариране:
– Храмът е построен преди около 20 години.
Няма данни да е свързан с важни исторически
личности или събития.
– Околната среда не благоприятства експонирането му. В близост се издига метална водна
кула, при основен подход към храма от север
тя се натрапва със своята височина и конкурира църквата като доминанта при оформяне на
градския пейзаж.
– За изграждането на обекта са използвани
съвременни строителни материали и технологии.
– Поради късата дистанция във времето е
невъзможно на този етап да се прецени доколко
обектът е важен представител на православната
храмова архитектура след 1989 г. и дали притежава качества на единична недвижима културна
ценност. Същото се отнася и за иконите и иконостаса като носители на художествени качества.
II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
III. Пълният текстови и снимков 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.
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За министър:
Ам. Гешева
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР
ЗАПОВЕД № А-616
от 11 септември 2018 г.
На основание чл. 43, ал. 4 във връзка с чл. 10в,
ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията и предложение на председателя на Българския институт по
метрология pег. № 29-00-53 от 19.07.2018 г. определям периодичност на последващите проверки
на средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, както следва:
№ Наименование на средствата за Периопо
измерване
дичност
ред
на проверките
1
1.

2

3

Везни с неавтоматично действие:
– класове I и ІІ

две
години

– класове ІІІ и ІІІІ до 30 t

една
година

– класове ІІІ и ІІІІ над 30 t

две
години

2.

Везни с автоматично действие

четири
години

3.

Клинични електрически термо- четири
метри с устройство за максимал- години
но показание

4.

Топломери:
– топломери, използвани в або- две
натни станции
години
– индивидуални топломери, из- пет
ползвани за определяне на то- години
плинната енергия за отопление
на имотите в сграда – етажна
собственост

5.

А парат и за к р ъвно на л я г а не две
(сфигмоманометри)
години

6.

Манометри, използвани в съоръ- една
жения под налягане и в железо- година
пътния транспорт

7.

Водомери от одобрен тип с номинален разход (Q n):

8.

9.

– Q n ≤ 15 m 3/h

пет
години

– Q n > 15 m 3/h

две
години

Водомери c оценено съответствие
c постоянен разход (Q з):
– Q3 ≤ 25 m 3/h

пет
години

– Q3 > 25 m 3/h

две
години

Измервателни системи за течни една
горива – колонки за светли го- година
рива и втечнени въглеводородни
газове
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10. Измервателни системи за петролни продукти и техните производни с изключение на криогенни
течности
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26. Уреди н системи за контрол на една
радиоактивни емисии в околната година
среда

– с масови разходомери

три
години

27. Електромери – еднофазни

– с други видове разходомери

една
година

28. Е лек т р омери – т рифа зн и, из ползвани по предназначение за
отчитане на електроенергия при
мощности:

11. Измервателни системи за мляко две
години

шест
години

12. Измервателни системи за вино, три
бира и спиртни продукти
години

– до 10 MVA (включително)

13. Разходомери и измервателни сис- една
теми за компресиран природен година
газ (метан)

– от 10 MVA до 60 MVA (вклю- две
чително)
години

14. Обемни разходомери за течности, две
различни от вода, и допълнителни години
устройства към тях

– над 60 MVA

четири
години

една
година

15. Нивомерни измервателни сис- една
теми
година

29. Електрокардиографи

две
години

16. Електромагнитни разходомери

30. Аудиометри

две
години

31. Скоростомери

една
година

32. Анализатори за алкохол в дъха

шест месеца

– ротационни и турбинни разхо- две
домери за газ
години

33. Диоптрометри

две
години

– ул т разву кови, кориолисови, три
вихрови и термални разходомери години
за газ

34. Таксиметрови апарати

една
година

три
години

17. Други видове разходомери за вода три
и за флуиди, различни от вода години
18. Разходомери за газ:
– диафрагмени разходомери за газ четири
години

– коригиращи устройства за обем две
години
19. Стендове за измерване на спи- две
рачните сили на пътни превозни години
средства
20. Съпротивителни и термометри, две
използвани със стъклени алкохо- години
ломери и аерометри за алкохол
при определ яне на алкохолна
концентрация
21. Димомери

една
година

22. Газоанализатори на отработе- една
ни газове от моторни превозни година
средства
23. Индивидуални дозиметри и сис- една
теми за индивидуален дозиметри- година
чен контрол
24. Уреди и системи за радиационен една
контрол и мониторинг на ради- година
ационния фон
25. Системи за измерване на инкор- една
порираната в човешкото тяло година
активност

35. А лкохоломери и ареометри за една
алкохол с цифрова индикация
година
Следващата периодична проверка на средствата за измерване, за които към датата на влизане
в сила на тази заповед не е изтекъл срокът на
валидност на последващата проверка, определен
в Заповед № А-333 от 29.05.2014 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор (ДВ, бр. 49 от 2014 г.),
изменена със Заповед № А-791 от 30.09.2015 г.
на председателя на Държавната агенция за мет
рологичен и технически надзор (ДВ, бр. 85 от
2015 г.), се извършва на периодите, посочени в
тази заповед.
Тази заповед отменя Заповед № А-333 от
29.05.2014 г. и Заповед № А-791 от 30.09.2015 г. на
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Заповедта да се публикува и на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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За председател:
К. Войнов

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1577
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. Белопопци, община Горна Малина, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8565
ЗАПОВЕД № РД-18-1578
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. Гайтанево, община Горна Малина, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8566
ЗАПОВЕД № РД-18-1579
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. Горна
Малина, община Горна Малина, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8567

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 693
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 244 от
26.04.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 30.10.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
самостоятелен обект в сграда (гараж № 32) с
идентификатор 68134.1941.604.1.17, София, кв.

ВЕСТНИК
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Бояна, ул. Севастократор Калоян № 63, бл. 22,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Витоша“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.10.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8719

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 694
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 244 от
26.04.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 30.10.2018 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
самостоятелен обект в сграда (гараж № 33) с
идентификатор 68134.1941.604.1.16, София, кв.
Бояна, ул. Севастократор Калоян № 63, бл. 22,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Витоша“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.10.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8720

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 696
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 403 от
28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 24.10.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07140.8092.1660(в
УПИ I – „За коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово, гр.
Бухово, между бул. Никола Бонев, ул. Янтра и
ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 88 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8800 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.09.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8718

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 697
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31,
ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и
конкурсите, Решение № 227 от 17.03.2016 г. и Решение № 245 от 26.04.2018 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 29.10.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен
имот с идентификатор 68134.1386.391 и сграда с
идентификатор 68134.1386.391.1 (представляващ
УПИ IX-391, кв. 15), София, ул. Старозагорско
въстание № 42, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
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2. Начална тръжна цена – 325 000 лв. (С 20 %
ДДС се облага 49,52% от достигнатата на търга цена.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 500 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок
за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но
не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.10.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8721
РЕШЕНИЕ № 700
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 31.10.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1114.1358,
представляващ УПИ III – „За чисто производство
и складове“, кв. 129, м. Факултета, София, бул.
Никола Мушанов, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 610 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 61 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.10.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8722
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1564
от 29 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 5, чл. 129, ал. 1 и
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 19 от Закона
за задълженията и договорите и докладна записка с вх. № ДЗ-400/10.08.2018 г. от Пет ър
Бояджиев – зам.-кмет на община Асеновград,
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план за
обект – канализация на поземлени имоти с КИ
00702.18.453, 00702.18.454, 00702.18.455, 00702.18.456,
00702.18.457 и 00702.18.458 по КК на гр. Асеновград
съгласно нанесените плътни червени линии и
отредените сервитути, отразени със сини пунктирани линии.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

8686

Председател:
Д. Георгиев

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 247
от 31 август 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод и канализация до имоти с № 77.923, местн о с т Га б е р о, № 7 7. 2 2 41, м е с т н о с т Га б е р о,
№ 77.2234, местност Габеро, № 77.2484, местност
Крушите, и № 77.2483, местност Крушите, по
плана на новообразуваните имоти в землището на с. Рилци, община Благоевград, и имот
с № 024020, местност А митица, землище на
с. Рилци, община Благоевград, с трасета и сервитути, засягащи и ограничаващи ползването
на имоти с № 62699.0.419 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост), № 62699.0.420 (пасище, мера – общинска
собственост), № 62699.24.19 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост),
№ 62699.77.2485 (трайни насаждения – общинска
собственост) и № 62699.77.2105 (полски път – общинска собственост), и дава съгласие за преминаване през имоти – общинска собственост, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

8684

Председател:
Р. Тасков
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-249
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 9.07.2018 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 4.09.2018 г.
на Община Невестино одобрявам план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за
имот с идентификатор № 40.72, попадащ в имот
№ 040072 от КВС на с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

8607

Областен управител:
В. Янев

ЗАПОВЕД № ДС-20-250
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 21.02.2018 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 4.09.2018 г.
на Община Невестино одобрявам план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти
с идентификатори № 60.1 и № 60.2, попадащи
в имот № 17.190 от КВС на с. Еремия, община
Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

8608

Областен управител:
В. Янев

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 439
от 30 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
5 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
пр. III, чл. 4, ал. 4, пр. III, чл. 31, ал. 1, пр. II и
чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 5, ал. 2 и 3, чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 6, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7, ал. 10
и 2 от Наредбата за търговете и конкурсите и в
изпълнение на Решение № 205 от 27.09.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Лясковец, Общинският
съвет – гр. Лясковец, реши:
1. Приема актуализирани анализ на правното
състояние и приватизационната оценка на нежилищен имот – частна общинска собственост,
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представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ)
ІV – за производствено-складови дейности, в
кв. 135 по подробен устройствен план – план за
регулация на гр. Лясковец, с площ 3210 кв. м
заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв. м, пристройка към гаражи със
застроена площ 20 кв. м и сграда със застроена
площ 12 кв. м, намиращ се на ул. Максим Райкович № 34Д в гр. Лясковец, община Лясковец,
област Велико Търново, актуван с акт № 917 от
22.06.2012 г. за частна общинска собственост.
2. Утвърждава информационния меморандум
за нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот
(УПИ) ІV – за производствено-складови дейности,
в кв. 135 по подробен устройствен план – план
за регулация на гр. Лясковец, с площ 3210 кв. м
заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв. м, пристройка към гаражи със
застроена площ 20 кв. м и сграда със застроена
площ 12 кв. м, намиращ се на ул. Максим Райкович № 34Д в гр. Лясковец, община Лясковец,
област Велико Търново, актуван с акт № 917 от
22.06.2012 г. за частна общинска собственост.
3. Приватизацията на обекта по т. 1 да се
извърши чрез публично оповестен конкурс на
един етап съгласно Решение № 205 от 27.09.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Лясковец. Публично
оповестеният конкурс на един етап да се проведе на 33-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ от 10 ч., а ако
този ден е неприсъствен – на първия следващ
работен ден, в заседателната зала в сградата на
Община Лясковец, ет. 1.
4. Определя минимална конкурсна цена на
обекта по т. 1 в размер 79 090 лв. без включен ДДС.
Сделката се облага частично с ДДС, като
данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5,
т. 1 от ЗДДС върху доставката на урегулиран
поземлен имот, която е облагаема сделка.
5. Определя депозит за участие в конкурса за
приватизация на обекта по т. 1 в размер 7909 лв.
6. Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта да се внася в срок до предпоследния работен ден, предхождащ конкурса, по
следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК“ – ЕАД – филиал Лясковец, IBAN
BG63STSA93003300180001, BIC: STSABGSF.
7. Утвърждава конкурсната документация и
информационния меморандум като част от нея
за обекта по т. 1.
8. Конкурсната документация се закупува в
Информационния център в сградата на Община
Лясковец след заплащане на такса 200 лв. в срок
до 17 ч. на предпоследния работен ден преди
датата на конкурса.
При закупуване на конкурсната документация
следва да бъдат представени следните документи:
копие от документ за самоличност за физически
лица или копие от документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице,
както и копие от документа за самоличност на
представляващия юридическото лице. В случай
че документацията се закупува от името на друго
лице, се представя пълномощно в оригинал и копие
от документа за самоличност на пълномощника.
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На всички лица, закупили конкурсна документация, се издава сертификат за регистрация*.
* Забележка. Съгласно § 1 от Наредбата за търговете и конкурсите „сертификат за регистрация“
е писмен документ, издаден от органа за приватизация, с който се удостоверява, че участникът
в конкурса е закупил конкурсна документация.
9. Оглед на обекта по т. 1 се извършва през
всички работни дни, предхождащи датата на
конкурса, след закупуване на конкурсна документация, получаване на сертификат за регистрация
и по предварителна заявка до общинската администрация на Община Лясковец.
10. Определя срок за подаване на пликове
с оферти – до 17 ч. на последния работен ден,
предхождащ конкурса, в Информационния център
в сградата на Община Лясковец – Лясковец, пл.
Възраждане № 1.
11. Лицата, закупили конкурсна документация
и получили сертификат за регистрация, могат да
отправят искане в писмена форма за разяснения
по процедурата за провеждане на конкурса в срок
не по-късно от 6 работни дни преди изтичане на
срока за закупуване на конкурсна документация.
Към искането за разяснения задължително се
прилага копие от сертификата за регистрация.
Разясненията се изготвят в писмена форма
в срок до 5 работни дни и се предоставят при
поискване на всички лица, закупили конкурсна
документация.
12. В конкурса за обекта по т. 1 могат да
участват всички физически и юридически лица,
закупили конкурсна документация и получили
сертификат за регистрация.
Не се допускат до участие:
– физически и юридически лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
освен ако са погасили задълженията си, съгласно
чл. 7, ал. 2 от ЗПСК;
– дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, на които се забранява
пряко и/или косвено участие в приватизационни
сделки, включително и на общинско имущество,
предвидени в чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици.
Не се допускат до участие в конкурса пълномощници, представляващи няколко физически
и юридически лица, които желаят съвместно да
закупят предлагания на конкурса обект.
Съдържанието на офертата трябва да отговаря
на изискванията, описани в Правилата за провеждане на конкурса, които са неразделна част
от конкурсната документация.
13. Възлага на кмета на община Лясковец
провеждането на приватизационната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите,
както и да сключи приватизационен договор със
спечелилия конкурса кандидат за обекта по т. 1.

8700

Председател:
Д. Арабаджиева
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РЕШЕНИЕ № 440
от 30 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5
от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, пр.
III, чл. 4, ал. 4, пр. III, чл. 31, ал. 1, пр. II и чл. 32,
ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 5, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7, ал. 10
и 2 от Наредбата за търговете и конкурсите и в
изпълнение на Решение № 205 от 27.09.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Лясковец, Общинският
съвет – гр. Лясковец, реши:
1. Приема актуализирани анализ на правното
състояние и приватизационната оценка на нежилищен имот – частна общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ)
XІ – за производствено-складови дейности, в
кв. 135 по подробен устройствен план – план за
регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв. м заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 564 кв. м,
намиращ се на ул. Максим Райкович № 34Г в
гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико
Търново, актуван с акт № 916 от 22.06.2012 г. за
частна общинска собственост.
2. Утвърждава информационния меморандум
за нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот
(УПИ) XІ – за производствено-складови дейности,
в кв. 135 по подробен устройствен план – план
за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв. м
заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ
564 кв. м, намиращ се на ул. Максим Райкович
№ 34Г в гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, актуван с акт № 916 от
22.06.2012 г. за частна общинска собственост.
3. Приватизацията на обекта по т. 1 да се
извърши чрез публично оповестен конкурс на
един етап съгласно Решение № 205 от 27.09.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Лясковец. Публично
оповестеният конкурс на един етап да се проведе на 33-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ от 13 ч., а ако
този ден е неприсъствен – на първия следващ
работен ден, в заседателната зала в сградата на
Община Лясковец, ет. 1.
4. Определя минимална конкурсна цена на
обекта по т. 1 в размер 111 600 лв. без включен
ДДС.
Сделката се облага частично с ДДС, като
данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5,
т. 1 от ЗДДС върху доставката на урегулиран
поземлен имот, която е облагаема сделка.
5. Определя депозит за участие в конкурса за
приватизация на обекта по т. 1 в размер 11 160 лв.
6. Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта да се внася в срок до предпоследния работен ден, предхождащ конкурса, по
следната банкова сметка на Община Лясковец:
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Банка „ДСК“ – ЕАД – филиал Лясковец, IBAN
BG63STSA93003300180001, BIC: STSABGSF.
7. Утвърждава конкурсната документация и
информационния меморандум като част от нея
за обекта по т. 1.
8. Конкурсната документация се закупува в
Информационния център в сградата на Община
Лясковец след заплащане на такса 200 лв. в срок
до 17 ч. на предпоследния работен ден преди
датата на конкурса.
При закупуване на конкурсната документация
следва да бъдат представени следните документи:
копие от документ за самоличност за физически
лица или копие от документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице,
както и копие от документа за самоличност на
представляващия юридическото лице. В случай
че документацията се закупува от името на друго
лице, се представя пълномощно в оригинал и копие
от документа за самоличност на пълномощника.
На всички лица, закупили конкурсна документация, се издава сертификат за регистрация*.
* Забележка. Съгласно § 1 от Наредбата за търговете и конкурсите „сертификат за регистрация“
е писмен документ, издаден от органа за приватизация, с който се удостоверява, че участникът
в конкурса е закупил конкурсна документация.
9. Оглед на обекта по т. 1 се извършва през
всички работни дни, предхождащи датата на
конкурса, след закупуване на конкурсна документация, получаване на сертификат за регистрация
и по предварителна заявка до общинската администрация на Община Лясковец.
10. Определя срок за подаване на пликове
с оферти – до 17 ч. на последния работен ден,
предхождащ конкурса, в Информационния център
в сградата на Община Лясковец – Лясковец, пл.
Възраждане № 1.
11. Лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация,
могат да отправят искане в писмена форма
за разяснения по процедурата за провеждане
на конкурса в срок не по-късно от 6 работни
дни преди изтичане на срока за закупуване
на конкурсна документация. Към искането за
разяснения задължително се прилага копие от
сертификата за регистрация.
Разясненията се изготвят в писмена форма
в срок до 5 работни дни и се предоставят при
поискване на всички лица, закупили конкурсна
документация.
12. В конкурса за обекта по т. 1 могат да
участват всички физически и юридически лица,
закупили конкурсна документация и получили
сертификат за регистрация.
Не се допускат до участие:
– физически и юридически лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
освен ако са погасили задълженията си, съгласно
чл. 7, ал. 2 от ЗПСК;
– дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, на които се забранява
пряко и/или косвено участие в приватизационни
сделки, включително и на общинско имущество,
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предвидени в чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици.
Не се допускат до участие в конкурса пълномощници, представляващи няколко физически
и юридически лица, които желаят съвместно да
закупят предлагания на конкурса обект.
Съдържанието на офертата трябва да отговаря
на изискванията, описани в Правилата за провеждане на конкурса, които са неразделна част
от конкурсната документация.
13. Възлага на кмета на община Лясковец
провеждането на приватизационната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите,
както и да сключи приватизационен договор със
спечелилия конкурса кандидат за обекта по т. 1.

8701

Председател:
Д. Арабаджиева

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 543
от 30 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 6 от 20.06.2018 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на община
Мъглиж“, подобект: „Разпределителен газопровод
извън границата на урбанизираната територия
на община Мъглиж за захранване на поземлен
имот с идентификатор 49494.46.485, собственост
на „Арсенал“ – АД, преминаващ през имоти
по КК на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област
Стара Загора“.
Разпределителният газопровод попада в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област
Стара Загора.
Газопроводът започва от начална точка връх 1
и се движи по посока изток – запад до връх 12,
след което продължава в посока юг – север от
връх 12 до връх 106, като пресича последователно
следните имоти: ПИ 49494.46.132, ПИ 49494.46.906,
ПИ 49494.39.36, ПИ 49494.42.808, ПИ 49494.32.993,
ПИ 49494.29.22, ПИ 49494.29.987, ПИ 49494.29.991,
ПИ 49494.50.24, и достига до ПИ 49494.46.486,
собственост на „Арсенал“ – АД.
Сервитутната зона на газопровода по селскостопанските пътища е по 1 м от двата края на
тръбата и в земеделските земи по 2 м от двата
края на тръбата.
Общата дължина на основното трасе на разпределителния газопровод е 1919,92 м.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж пред Административния
съд – Стара Загора.
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Председател:
Ст. Христов

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 851
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, докладната
за п иск а и п редс та вен и т е док у мен т и – п ро т окол но решен ие по т. 7 о т п ро т окол № 8
от 6.06.2018 г. на ОЕС У Т – Несебър, писмо
изх. № ПД-1194-(3) от 30.05.2017 г. на РИОСВ – Бургас, здравно заключение изх. № 53-07294/21.11.2017 г. на РЗИ – Бургас, становище изх.
№ 143/26.02.2018 г. на „БТК“ – ЕАД, писмо изх.
№ ТД-3523-1/17.01.2018 г. на „ВиК“ – ЕАД, Бургас,
и съгласувателно писмо изх. № 7485943-1/2018 г.
на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„КПС с тласкател към РШ 67 от селищната канализационна мрежа на с. Тънково за жилищни
комплекси „Съни Дей 5“, „Съни Дей 6“ и „Съни
Бийч Вилидж и Спа“, намиращи се в землището
с. Тънково, община Несебър.
Трасето на новопроектирания тласкател се
предвижда да започне от съществуваща канализационна помпена станция в ПИ 73571.49.207, м. Камарата, землище с. Тънково, да минава през
ПИ 73571.49.74 – полски път, собственост на
община Несебър, през ПИ 73571.49.214 – пасище – публична общинска собственост, през
ПИ 73571.49.67 – пасище – публична общинска
собственост, през ПИ 73571.49.84 – полски път,
собственост на Община Несебър, и да достигне
до съществуваща РШ 67 в с. Тънково. Дължината
на тласкателя е 1273 кв. м и е предвиден сервитут
по 0,40 м от оста на тръбата съгласно чл. 112,
т. 2 от Закона за водите съгласно приложената
графична част и таблици, неразделна част от
настоящото решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

8665

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 852
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: Присъединително отклонение
от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до
ГРТ на ваканционно селище в ПИ 27454.23.63 по
кадастралната карта на с. Емона, м. Кладери,
община Несебър.
Трасето на кабела започва от БКТП – нов, в ПИ
27454.23.19 с площ 6842 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Урбанизирана“,
частна собственост, пресича ПИ 27454.23.68 с площ
9547 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Територия на транспорта“ и начин
на трайно ползване „За местен път“, публична
общинска собственост, и завършва в Ш16 в ПИ
27454.23.68, с дължина на кабелното трасе общо
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113,94 мл., които са изцяло в урбанизирана територия, като 10,19 мл. попадат в ПИ 27454.23.68 и
103,01 мл. в ПИ 27454.23.19. Определен е сервитут
от 0,6 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела, площите с ограничение са общо
13,14 кв. м в ПИ 27454.23.68 – транспортна територия, съобразно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от настоящото решение.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

8666

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 854
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решение по
т. 6 от протокол № 16 от 13.12.2017 г. от заседание
на ОЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх.
№ 53-07-208 от 18.07.2018 г. от МЗ, РЗИ – Бургас,
договор № 1120049228 от 13.05.2013 г. от „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, Разрешение № 11 от 15.05.2018 г. от АПИ,
Областно пътно управление – Бургас, и писма:
изх. № 264/11.06.2018 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Бургас; изх. № ПД-1321, 899, 8610
(2014 г.) от 7.04.2015 г. от РИОСВ – Бургас; изх.
№ 95-П-49/21.05.2018 г. от „БТК“ – ЕАД, и всички
останали документи по преписката Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект: „Кабели 20 kV от съществуващ кабел до нов
БКТП за захранване на пречиствателна станция за
отпадни води“, в поземлен имот с идентификатор
51500.48.15 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Трасето на кабела
20 kV започва от ЖР № 5 на ВЕП 20 kV „Полевъд“
в ПИ 73571.27.145 в землището на с. Тънково с
площ 20 955 кв. м, вид територия – „Територия
на транспорта“, и начин на трайно ползване – „За
път от републиканската пътна мрежа“, публична собственост, пресича ПИ 51500.48.17 с площ
15 893 кв. м, вид територия – „Земеделска“, и
начин на трайно ползване – „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, частна собственост, и
достига до ТП „Боруна-1“ в ПИ 51500.48.15 по
кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Инджекьойско блато. Дължината на трасето е
27,70 м в транспортна и земеделска територия.
Определен е сервитут по 2,0 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабелите. Площите
с ограничение са общо 90 кв. м в земеделска и
транспортна територия и 20 кв. м в урбанизирана
територия, като 29 кв. м попадат в ПИ 51500.48.15
по кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Инджекьойско блато.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

8667

Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 856
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 210 от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, решение по
т. 4 от протокол № 7 от 17.05.2017 г. от заседание
на ОбЕСУТ – Несебър, проведено на 17.05.2017 г.,
здравно заключение от РЗИ – Бургас, с изх.
№ 53-07-44/20.02.2018 г., Решение № КЗЗ-08 от
19.04.2018 г. на МЗХГ (КЗЗ), скица-проект № 15297880/14.05.2018 г. и № 15-223844/12.04.2018 г.
от АГКК и писма: изх. № 08-00-1433/5.12.2017 г.
ведно с протокол № 22/16.08.2017 г. от АПИ, изх.
№ ПД-578/1/14.03.2017 г. от РИОСВ – Бургас, изх.
№ ТД-3100-2/8.12.2017 г. от „ВиК“ – ЕАД, Бургас,
изх. № 08-00-42/5.01.2018 г. от „БТК“ – ЕА Д,
изх. № 7195644-1/6.11.2017 г. от „Електрораз
пределение Юг“ – ЕАД, удостоверение с изх.
№ 196/19.0 6.2 017 г. о т „На пои т е л н и сис т е ми“ – ЕАД, и всички останали документи по
преписката Общинският съвет – гр. Несебър,
реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за поземлени имоти в местност Кокалу, землище гр. Несебър, и местност Хендек Тарла, землище с. Равда,
засегнати от трасе на пътна връзка от път I-9
(E87) до ул. Несебър, минаващо по землищната
г раница меж д у ЕК АТ ТЕ 61056, землище на
с. Равда от запад, и ЕКАТТЕ 51500, землище на
гр. Несебър от изток, с цел промяна предназначението на полските пътища и отнетите площи
от земеделските имоти в обхвата на разработката, а именно имоти с идентификатори: ПИ
61056.56.126 на площ 6261 кв. м преди промяната
и 5638 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Комплексно застрояване“, ПИ 61056.56.125 на площ 1170 кв. м
преди промяната и 1103 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползва не – „Ком п лексно зас т р оя ва не“, П И
61056.56.113 на площ 8123 кв. м преди промяната
и 7524 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За средно
застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ 61056.56.101 на
площ 3638 кв. м преди промяната и 3243 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, ПИ 61056.56.55 на площ 5654 кв. м
преди промяната и 5301 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ
61056.56.46 на площ 5766 кв. м преди промяната
и 5326 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно
застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ 61056.56.37 на
площ 2899 кв. м преди промяната и 2585 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, ПИ 61056.56.20 на площ 2198 кв. м
преди промяната и 1774 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, ПИ 61056.56.19 на площ 2201 кв. м преди
промяната и 1913 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Друг вид нива“, ПИ 61056.56.18 на площ
1308 кв. м преди промяната и 1252 кв. м след
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нея, вид територия – „Земеделска“, начин на
трайно ползване – „Друг вид нива“, ПИ 61056.56.17
на площ 1994 кв. м преди промяната и 1901 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на т райно ползване – „Дру г вид нива“, ПИ
61056.56.8 на площ 5498 кв. м преди промяната
и 5008 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Друг вид нива“,
ПИ 61056.54.11 на площ 6030 кв. м преди промяната и 5223 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Друг вид
нива“, ПИ 61056.54.10 на площ 3001 кв. м преди
промяната и 2910 след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Друг вид
нива“, ПИ 61056.54.9 на площ 5997 кв. м преди
промяната и 5786 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ 61056.54.8
на площ 7328 кв. м преди промяната и 7328 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Друг вид нива“, сграда с
идентификатор 61056.56.55.2 на площ 19 кв. м
преди промяната и 19 кв. м след нея, предназначение – „Друг вид сграда за обитаване“, ПИ
51500.87.5 на площ 2429 кв. м преди промяната
и 2075 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.87.4 на площ 1201 кв. м преди промяната
и 1021 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.87.3 на площ 1500 кв. м преди промяната
и 1276 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.87.2 на площ 800 кв. м преди промяната и
689 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“,
начин на т райно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.87.1 на площ 801 кв. м преди промяната и
658 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“,
начин на т райно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.86.28 на площ 1999 кв. м преди промяната
и 1773 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг
курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.86.27
на площ 1502 кв. м преди промяната и 1324 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10
до 15 м)“, ПИ 51500.86.26 на площ 998 кв. м преди промяната и 881 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг курортно-рекреационен обект“, ПИ
51500.86.20 на площ 1171 кв. м преди промяната
и 1041 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно
застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ 51500.86.19 на
площ 1172 кв. м преди промяната и 1042 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Ниско застрояване (до
10 м)“, ПИ 51500.86.18 на площ 2344 кв. м преди
промяната и 2089 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ
51500.86.17 на площ 2341 кв. м преди промяната
и 2084 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.86.16 на площ
1171 кв. м преди промяната и 1034 кв. м след нея,
вид територия – „Урбанизирана“, начин на трай-
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но ползване – „Незастроен имот за жилищни
нужди“, ПИ 51500.86.15 на площ 1171 кв. м преди
промяната и 1023 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.86.13
на площ 589 кв. м преди промяната и 503 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Ниско застрояване (до
10 м)“, ПИ 51500.86.12 на площ 888 кв. м преди
промяната и 784 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.86.11
на площ 1000 кв. м преди промяната и 880 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Незастроен имот за курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.86.10 на
площ 1000 кв. м преди промяната и 878 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно предназначение – „За курортен хотел,
почивен дом“, ПИ 51500.86.8 на площ 1001 кв. м
преди промяната и 885 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ
51500.86.7 на площ 999 кв. м преди промяната и
884 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За курортен
хотел, почивен дом“, ПИ 51500.86.6 на площ
1000 кв. м преди промяната и 886 кв. м след нея,
вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За курортен хотел, почивен дом“,
ПИ 51500.86.5 на площ 1999 кв. м преди промяната и 1771 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг
курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.86.4 на
площ 3498 кв. м преди промяната и 3104 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.86.3 на площ 1201 кв. м
преди промяната и 1067 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ
51500.85.11 на площ 900 кв. м преди промяната
и 797 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно
застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ 51500.85.10 на
площ 1303 кв. м преди промяната и 1155 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10
до 15 м)“, ПИ 51500.85.9 на площ 1000 кв. м преди промяната и 896 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ
51500.85.8 на площ 996 кв. м преди промяната и
931 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен
имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.85.7 на площ
1101 кв. м преди промяната и 996 кв. м след нея,
вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10 до
15 м)“, ПИ 51500.85.6 на площ 999 кв. м преди
промяната и 851 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за курортно-рекреационен
обект“, ПИ 51500.85.5 на площ 4000 кв. м преди
промяната и 3496 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.85.4 на площ 1101 кв. м
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преди промяната и 1081 кв. м след нея, вид територи я – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „За д ру г к у рорт но-рек реационен
обект“, ПИ 51500.85.3 на площ 1099 кв. м преди
промяната и 925 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг курортно-рекреационен обект“, ПИ
51500.85.2 на площ 1101 кв. м преди промяната
и 1029 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За курортен хотел, почивен дом“, ПИ 51500.85.1 на площ
1099 кв. м преди промяната и 916 кв. м след нея,
вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни
нужди“, ПИ 51500.84.55 на площ 4400 кв. м преди промяната и 3886 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Друг вид нива“, ПИ 51500.84.54 на площ
3107 кв. м преди промяната и 2746 кв. м след нея,
вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни
нужди“, ПИ 51500.84.53 на площ 5197 кв. м преди промяната и 4757 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ
51500.84.52 на площ 502 кв. м преди промяната
и 386 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг
курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.84.49
на площ 2399 кв. м преди промяната и 2121 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Незастроен имот за курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.84.47 на
площ 4513 кв. м преди промяната и 4318 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „За друг курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.84.45 на площ 4507 кв. м
преди промяната и 3967 кв. м след нея, вид територи я – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“,
ПИ 51500.84.42 на площ 1766 кв. м преди промяната и 1574 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг
курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.84.41
на площ 1767 кв. м преди промяната и 1609 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10
до 15 м)“, ПИ 51500.84.40 на площ 1767 кв. м
преди промяната и 1609 кв. м след нея, вид територи я – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.39 на площ 1101 кв. м преди
промяната и 974 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.84.38
на площ 899 кв. м преди промяната и 795 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.37 на площ 1881 кв. м
преди промяната и 1664 кв. м след нея, вид територи я – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.36 на площ 2400 кв. м преди
промяната и 2122 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за курортно-рекреационен
обект“, ПИ 51500.84.32 на площ 997 кв. м преди
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промяната и 883 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.84.31
на площ 997 кв. м преди промяната и 883 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Незастроен имот за курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.84.30 на
площ 1100 кв. м преди промяната и 973 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10
до 15 м)“, ПИ 51500.84.29 на площ 1101 кв. м
преди промяната и 974 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За обект комплекс за здравеопазване“,
ПИ 51500.84.28 на площ 999 кв. м преди промяната и 884 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ 51500.84.27
на площ 999 кв. м преди промяната и 884 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно предназначение – „За курортен хотел,
почивен дом“, ПИ 51500.84.26 на площ 998 кв. м
преди промяната и 882 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползва не – „Н иско зас т р оя ва не (до 10 м)“, П И
51500.84.25 на площ 1002 кв. м преди промяната
и 886 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно
застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ 51500.84.24 на
площ 1002 кв. м преди промяната и 887 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.23 на площ 997 кв. м
преди промяната и 882 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“,
ПИ 51500.84.22 на площ 997 кв. м преди промяната и 882 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско
застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.84.21 на площ
1002 кв. м преди промяната и 875 кв. м след нея,
вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг курортно-рекреационен
обект“, ПИ 51500.84.18 на площ 1299 кв. м преди
промяната и 1146 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.84.14 на площ 1501 кв. м
преди промяната и 1324 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.84.16 на площ 2001 кв. м преди
промяната и 1767 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.84.9 на площ 1001 кв. м
преди промяната и 885 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползва не – „Н иско зас т р оя ва не (до 10 м)“, П И
51500.84.8 на площ 1000 кв. м преди промяната
и 915 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско
застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.84.7 на площ
1001 кв. м преди промяната и 886 кв. м след нея,
вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни
нужди“, ПИ 51500.84.1 на площ 1399 кв. м преди
промяната и 1275 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползва-
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не – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ
51500.83.57 на площ 3300 кв. м преди промяната
и 2917 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.56 на
площ 2762 кв. м преди промяната и 2436 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.55 на площ 1939 кв. м
преди промяната и 1710 кв. м след нея, вид територи я – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.54 на площ 5002 кв. м преди
промяната и 4422 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.83.53
на площ 6095 кв. м преди промяната и 5386 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „За друг курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.83.50 на площ 1000 кв. м
преди промяната и 882 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“,
ПИ 51500.83.49 на площ 998 кв. м преди промяната и 883 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.48
на площ 1002 кв. м преди промяната и 886 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“,
ПИ 51500.83.47 на площ 1299 кв. м преди промяната и 1151 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.83.46 на площ 3498 кв. м преди промяната и 3112 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско
застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.83.45 на площ
1812 кв. м преди промяната и 1613 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.83.44 на п лощ
998 кв. м преди промяната и 887 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.83.43 на п лощ
1000 кв. м преди промяната и 888 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.83.42 на п лощ
1299 кв. м преди промяната и 1154 кв. м след
нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на
трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.41 на площ 1196 кв. м
преди промяната и 1062 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.83.40 на площ 1002 кв. м
преди промяната и 889 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.83.39 на площ 999 кв. м
преди промяната и 885 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.83.38 на площ 1101 кв. м
преди промяната и 977 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.83.37 на площ 1097 кв. м
преди промяната и 971 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.83.36 на площ 999 кв. м
преди промяната и 885 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно полз-
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ване – „За друг курортно-рекреационен обект“,
ПИ 51500.83.35 на площ 1001 кв. м преди промяната и 887 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.83.34 на площ 1002 кв. м преди промяната и 887 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.83.33 на площ 1001 кв. м преди промяната и 885 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ 51500.83.23
на площ 1400 кв. м преди промяната и 1247 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.83.22 на
площ 3000 кв. м преди промяната и 2654 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „За друг вид застрояване“,
ПИ 51500.83.20 на площ 1299 кв. м преди промяната и 1150 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.83.19 на площ 998 кв. м преди промяната и 883 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.83.18 на площ 998 кв. м преди промяната и 883 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.83.17 на площ 998 кв. м преди промяната и 883 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.83.16 на площ 998 кв. м преди промяната и 883 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.83.15 на площ 994 кв. м преди промяната и 879 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.83.14 на площ 1003 кв. м преди промяната и 887 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг
курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.83.13
на площ 1002 кв. м преди промяната и 886 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.83.12 на площ 899 кв. м
преди промяната и 795 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.83.11 на площ 1002 кв. м
преди промяната и 886 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.83.10 на площ 998 кв. м
преди промяната и 883 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.83.9 на площ 1097 кв. м
преди промяната и 970 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.58 на площ 2198 кв. м
преди промяната и 1952 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.57 на площ 2898 кв. м преди
промяната и 2595 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ
51500.82.56 на площ 24 902 кв. м преди промяната и 22 153 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.47
на площ 2697 кв. м преди промяната и 2394 кв. м
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след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.46 на
площ 1398 кв. м преди промяната и 1240 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.45 на
площ 1001 кв. м преди промяната и 888 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.44 на
площ 2301 кв. м преди промяната и 2043 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.43 на
площ 1000 кв. м преди промяната и 888 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.42 на площ 1099 кв. м
преди промяната и 976 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.41 на площ 1099 кв. м
преди промяната и 976 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.40 на площ 1099 кв. м
преди промяната и 976 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.39 на площ 1103 кв. м
преди промяната и 980 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.38 на площ 997 кв. м
преди промяната и 885 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.25 на площ 903 кв. м
преди промяната и 779 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“,
ПИ 51500.82.24 на площ 1200 кв. м преди промяната и 1068 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.82.23 на площ 1201 кв. м преди промяната и 1068 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.82.22 на площ 1202 кв. м преди промяната и 1069 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.82.21 на площ 1200 кв. м преди промяната и 1068 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.82.20 на площ 1199 кв. м преди промяната и 1067 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.82.19 на площ 999 кв. м преди промяната и 889 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.82.18 на площ 2915 кв. м преди промяната и 2595 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.82.17 на площ 999 кв. м преди промяната и 890 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.82.16
на площ 1200 кв. м преди промяната и 1069 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.15 на
площ 1202 кв. м преди промяната и 1071 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.82.14 на
площ 1599 кв. м преди промяната и 1425 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Ниско застрояване (до

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

10 м)“, ПИ 51500.82.13 на площ 1100 кв. м преди
промяната и 980 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, ПИ
51500.81.16 на площ 2299 кв. м преди промяната
и 2129 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.81.15 на площ 2299 кв. м преди промяната
и 2119 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.81.14 на площ 1100 кв. м преди промяната
и 1007 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.81.13 на площ 1098 кв. м преди промяната
и 1015 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.81.12 на площ 1099 кв. м преди промяната
и 1016 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.81.11 на площ 1100 кв. м преди промяната
и 1018 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.81.9 на площ 1000 кв. м преди промяната
и 914 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.81.8 на площ 1000 кв. м преди промяната
и 907 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско
застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.81.7 на площ
999 кв. м преди промяната и 782 кв. м след нея,
вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ
51500.81.6 на площ 1101 кв. м преди промяната
и 929 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.81.5 на площ 1098 кв. м преди промяната
и 958 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.81.4 на площ 1100 кв. м преди промяната
и 975 кв. м. след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“,
ПИ 51500.81.3 на площ 1101 кв. м преди промяната и 993 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“,
ПИ 51500.81.2 на площ 1102 кв. м преди промяната и 1007 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“,
ПИ 51500.81.1 на площ 1502 кв. м преди промяната и 1328 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“,
ПИ 51500.80.41 на площ 3469 кв. м преди промяната и 3074 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг
курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.80.40
на площ 1549 кв. м преди промяната и 1371 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.39 на
площ 1549 кв. м преди промяната и 1372 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.35 на
площ 1000 кв. м преди промяната и 913 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.34 на
площ 1000 кв. м преди промяната и 913 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.33 на
площ 1001 кв. м преди промяната и 830 кв. м
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след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.32 на
площ 999 кв. м преди промяната и 883 кв. м след
нея, вид територия – „Земеделска“, начин на
трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.31 на площ
999 кв. м преди промяната и 883 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.80.30 на п лощ
1002 кв. м преди промяната и 883 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.80.29 на п лощ
998 кв. м преди промяната и 882 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.80.28 на п лощ
1100 кв. м преди промяната и 973 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.80.27 на п лощ
1001 кв. м преди промяната и 886 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.80.26 на п лощ
1100 кв. м преди промяната и 973 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Друг вид земеделска земя“, ПИ
51500.80.25 на площ 998 кв. м преди промяната
и 883 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.80.24 на площ 1100 кв. м преди промяната
и 973 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.80.23 на площ 1501 кв. м преди промяната
и 1328 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.80.22 на площ 1302 кв. м преди промяната
и 1151 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.80.21 на площ 1699 кв. м преди промяната
и 1502 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“,
ПИ 51500.80.19 на площ 2899 кв. м преди промяната и 2563 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.80.18 на площ 998 кв. м преди промяната и 876 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.80.17 на площ 1003 кв. м преди промяната и 889 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.80.16 на площ 1103 кв. м преди промяната и 978 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.80.15 на площ 1001 кв. м преди промяната и 888 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.80.14 на площ 1198 кв. м преди промяната и 1062 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.80.13 на площ 1100 кв. м преди промяната и 975 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.80.12 на площ 1100 кв. м преди промяната и 975 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско
застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.80.11 на площ
1400 кв. м преди промяната и 1241 кв. м след
нея, вид територия – „Земеделска“, начин на
трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.10 на площ
2300 кв. м преди промяната и 2038 кв. м след
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нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на
трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.80.9 на площ 2298 кв. м
преди промяната и 2036 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.7 на площ 2996 кв. м
преди промяната и 2652 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.5 на площ 3393 кв. м
преди промяната и 3004 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.4 на площ 3300 кв. м
преди промяната и 2921 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.2 на площ 4094 кв. м
преди промяната и 3625 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.80.1 на площ 4838 кв. м
преди промяната и 4290 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „За къмпинг, мотел“, ПИ 51500.79.15
на площ 999 кв. м преди промяната и 954 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.14
на площ 1001 кв. м преди промяната и 851 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.13
на площ 1001 кв. м преди промяната и 885 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.12
на площ 995 кв. м преди промяната и 904 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.11
на площ 999 кв. м преди промяната и 893 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.10
на площ 1001 кв. м преди промяната и 918 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.9
на площ 1100 кв. м преди промяната и 1020 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.8
на площ 994 кв. м преди промяната и 914 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.7 на
площ 1099 кв. м преди промяната и 1035 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.6
на площ 1004 кв. м преди промяната и 929 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.5
на площ 599 кв. м преди промяната и 598 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.79.4 на площ 1283 кв. м
преди промяната и 1027 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.3 на площ 1102 кв. м
преди промяната и 1032 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.2 на площ 1099 кв. м
преди промяната и 1009 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.79.1 на площ 1001 кв. м
преди промяната и 809 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.78.25 на площ 8999 кв. м
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преди промяната и 7967 кв. м след нея, вид територи я – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)“, ПИ
51500.78.24 на площ 4999 кв. м преди промяната
и 4431 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Ниско
застрояване (до 10 м)“, ПИ 51500.78.21 на площ
12 046 кв. м преди промяната и 10 674 кв. м след
нея, вид територия – „Земеделска“, начин на
трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“,
ПИ 51500.78.20 на площ 1000 кв. м преди промяната и 844 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.78.19 на площ 1512 кв. м преди промяната и 1316 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.78.18 на площ 1100 кв. м преди промяната и 974 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за курортно-рекреационен обект“,
ПИ 51500.78.17 на площ 1100 кв. м преди промяната и 974 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.78.16 на площ 12 046 кв. м преди промяната и 10 674 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Нива“, ПИ 51500.78.13 на площ 5502 кв. м
преди промяната и 4876 кв. м след нея, вид територи я – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.78.10 на площ 1500 кв. м преди
промяната и 1411 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.78.8 на площ 1000 кв. м
преди промяната и 886 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.78.7 на площ 998 кв. м
преди промяната и 884 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.78.6 на площ 4296 кв. м
преди промяната и 3806 кв. м след нея, вид територи я – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползва не – „Н иско зас т р оя ва не (до 10 м)“,
ПИ 51500.78.4 на площ 800 кв. м преди промяната и 640 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.78.3 на площ 2000 кв. м преди промяната и 1841 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“,
ПИ 51500.77.43 на площ 1736 кв. м преди промяната и 1433 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.77.42 на площ 999 кв. м преди промяната и 921 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.77.41 на площ 1000 кв. м преди промяната и 889 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.77.39 на площ 13 997 кв. м преди промяната и 12 534 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ
51500.77.34 на площ 1666 кв. м преди промяната
и 1421 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.77.33 на площ 1663 кв. м преди промяната
и 1602 кв. м след нея, вид територия – „Земедел-
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ска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ
51500.77.32 на площ 1669 кв. м преди промяната
и 1553 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.77.31 на площ 2033 кв. м преди промяната
и 1848 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг вид
застрояване“, ПИ 51500.77.30 на площ 2700 кв. м
преди промяната и 2527 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползва не – „За д ру г ви д зас т р оя ва не“, П И
51500.77.29 на площ 1311 кв. м преди промяната
и 1197 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“,
ПИ 51500.77.28 на площ 1311 кв. м преди промяната и 1216 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За друг
ви д зас т роя ва не“, П И 5150 0.77.27 на п лощ
1000 кв. м преди промяната и 907 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.77.26 на п лощ
1153 кв. м преди промяната и 1047 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Лозе“, ПИ 5150 0.77.25 на п лощ
1001 кв. м преди промяната и 908 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Друг вид земеделска земя“, ПИ
51500.77.24 на площ 1001 кв. м преди промяната
и 908 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.77.23 на площ 1000 кв. м преди промяната
и 908 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.77.19 на площ 1001 кв. м преди промяната
и 908 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.77.18 на площ 1300 кв. м преди промяната
и 1180 кв. м след нея, вид територия – „Земеделс к а“, н ач и н н а т р а й но по л зв а не – „ Ло з е“,
ПИ 51500.77.17 на площ 1298 кв. м преди промяната и 1178 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.77.14 на площ 1203 кв. м преди промяната и 956 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.77.13 на площ 1099 кв. м преди промяната и 995 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.77.12 на площ 1103 кв. м преди промяната и 1001 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.77.11 на площ 1099 кв. м преди промяната и 1002 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“,
ПИ 51500.77.10 на площ 1099 кв. м преди промяната и 992 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.77.9
на площ 1000 кв. м преди промяната и 896 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.77.8 на
площ 1805 кв. м преди промяната и 1606 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.77.7 на
площ 3295 кв. м преди промяната и 3104 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.77.6 на
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площ 4067 кв. м преди промяната и 3783 кв. м
след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин
на трайно ползване – „За друг курортно-рекреационен обект“, ПИ 51500.77.5 на площ 2997 кв. м
преди промяната и 2793 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.77.4 на площ 2503 кв. м
преди промяната и 2285 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.46 на площ 679 кв. м
преди промяната и 393 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“,
ПИ 51500.76.42 на площ 6571 кв. м преди промяната и 6048 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „За
складова база“, ПИ 51500.76.35 на площ 1641 кв. м
преди промяната и 1460 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Друг вид нива“, ПИ 51500.76.34 на площ
1643 кв. м преди промяната и 1532 кв. м след нея,
вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни
нужди“, ПИ 51500.76.33 на площ 1642 кв. м преди
промяната и 1462 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Друг вид нива“, ПИ 51500.76.32 на площ
1642 кв. м преди промяната и 1542 кв. м след
нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на
трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.76.31 на площ 2501 кв. м
преди промяната и 2270 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“, ПИ 51500.76.30
на площ 2500 кв. м преди промяната и 2267 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.26 на
площ 1078 кв. м преди промяната и 990 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.25 на
площ 2664 кв. м преди промяната и 2402 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.23 на
площ 6566 кв. м преди промяната и 6039 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.20 на
площ 729 кв. м преди промяната и 646 кв. м след
нея, вид територия – „Земеделска“, начин на
трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.19 на площ
1658 кв. м преди промяната и 1484 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползва не – „Лозе“, ПИ 5150 0.76.18 на п лощ
1000 кв. м преди промяната и 991 кв. м след нея,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползва не – „Лозе“, ПИ 5150 0.76.17 на п лощ
4001 кв. м преди промяната и 3686 кв. м след
нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на
трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.76.14 на площ 3000 кв. м
преди промяната и 2681 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.13 на площ 5701 кв. м
преди промяната и 5090 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.12 на площ 3996 кв. м
преди промяната и 3563 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно полз-
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ване – „Лозе“, ПИ 51500.76.11 на площ 1101 кв. м
преди промяната и 1011 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ 51500.76.10 на площ 997 кв. м
преди промяната и 913 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.9 на площ 1011 кв. м
преди промяната и 924 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.8 на площ 1099 кв. м
преди промяната и 1002 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.7 на площ 1198 кв. м
преди промяната и 1090 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“, ПИ 51500.76.6 на площ 1098 кв. м преди
промяната и 996 кв. м след нея, вид територия – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване – „Незастроен имот за жилищни нужди“,
ПИ 51500.76.5 на площ 998 кв. м преди промяната и 903 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.76.4 на площ 1100 кв. м преди промяната
и 992 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.76.3 на площ 1000 кв. м преди промяната
и 899 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“, начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ
51500.76.2 на площ 996 кв. м преди промяната и
892 кв. м след нея, вид територия – „Земеделска“,
начин на трайно ползване – „Лозе“, ПИ 51500.76.1
на площ 1001 кв. м преди промяната и 894 кв. м
след нея, вид територия – „Земеделска“, начин
на трайно ползване – „Лозе“, сграда с идентификатор 51500.85.8.1 на площ 98 кв. м преди промяната и площ 98 кв. м след нея, предназначение – „Жилищна сграда – еднофамилна“.
За всеки от имотите е отреден УПИ, като
с разработката по чл. 16 от ЗУТ в максимална
степен се запазват вътрешните имотни граници
на засегнатите имоти. Предвидената пътна връзка
ще даде възможност за ситуиране на ново кръстовище на вливане и отливане от първокласен
път І-9 Варна – Бургас по землищната граница
Несебър – Равда и ще обслужва едновременно местностите Кокалу, Хендек тарла и Акротирия. Улицата от о.т. 1006 до о.т. 1019 е с ширина
на платното 7,00 м и източен и западен тротоар с
ширина по 1,50 м. Преди кръстовището с път І-9
участъкът между о.т. 1019 и о.т. 1021 е с ширина
на платното 10,50 м. Улицата се явява главен
транспортен разпределител в посока север – юг
за зоната и оста є е прекарана по землищната граница между землищата на гр. Несебър
и с. Равда. Изготвени са експертни оценки за
пазарните стойности на засегнатите имоти и на
новообразуваните УПИ. Комисията по чл. 210,
ал. 1 от ЗУТ е приела и определи експертните
оценки с Решение № 4 от 25.07.2018 г.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

8668

Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 857
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и докладната
записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к. Слънчев бряг – Запад в частта му по отношение на УПИ
V-278, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.423, и УПИ VIII-277, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 51500.506.424,
по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 4902
по ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който
проект УПИ V-278 (ПИ 51500.506.423) с площ
1601 кв. м и УПИ VIII-277 (ПИ 51500.506.424) с
площ 801 кв. м се обединяват в новообразуван
УПИ IХ-423, 424 с площ 2402 кв. м, запазват се
устройствените показатели: плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5 м, Нкорниз – 15 м, минимално озеленена площ – 50 %, паркиране в
границите на имота и устройствената зона „Ок“
съгласно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

8669

Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 859
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и докладната
записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад в частта му
по отношение на УПИ IV – общ., идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 51500.506.222 по
кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 7101 по
ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който проект
се променят номерът на имота от УПИ IV – общ.,
на УПИ IV-222 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, отреждането на имота
от „За административно и делово обслужване“
в „За жилищно строителство“, устройствената
зона от „Жм“ на „Жс“ и се установяват следните
устройствени показатели за УПИ IV-222 (ПИ
51500.506.222): плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50 %, съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

8671

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 858
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. във връзка
с чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ и с чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и докладната записка Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг – Запад в частта му по отношение
на УПИ I-62, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.112 и част от поземлен имот
с идентификатор № 51500.506.96 по кадастралната
карта на гр. Несебър в кв. 7501 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг – Запад, с който проект се придават
147 кв. м от ПИ 51500.506.96 с площ 5763 кв. м към
УПИ I-62 (ПИ 51500.506.112) с площ 1289 кв. м,
след промяната площта на ПИ 51500.506.96 ще
бъде 5617 кв. м, а на УПИ I-62 (ПИ 51500.506.112)
ще бъде 1436 кв. м, като съгласно представената
скица-проект за УПИ I-62 се предвижда проектен
идентификатор № 51500.506.714 по кадастралната
карта на гр. Несебър, като устройствените показатели се запазват съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

РЕШЕНИЕ № 862
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ и докладната
записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг – Изток в частта му по отношение на УПИ I с идентификатор № 51500.505.170
и части от поземлени имоти с идентификатори
№ 51500.505.329 и № 51500.505.333 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 33 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг – Изток, с който се придават 77 кв. м
от ПИ 51500.505.329 с площ 10 987 кв. м и 67 кв. м
от ПИ 51500.505.333 с площ 1932 кв. м към УПИ
I (ПИ 51500.505.170) с площ 352 кв. м, или общо
145 кв. м, като УПИ I (ПИ 51500.505.170) става
497 кв. м, ПИ 51500.505.329 става 10 910 кв. м, ПИ
51500.505.333 става 1864 кв. м, запазва се отреждането на УПИ I – „За обществено обслужване“, и
се променя номерът на УПИ I (ПИ 51500.505.170)
от УПИ I на УПИ I-170 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател:
Р. Кулев

Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 863
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ и докладната записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад в частта му
по о т ношен ие на У П И I с и ден т ифи к ат ор
№ 51500.506.226 и УПИ II-204, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.227 по
кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6702
по ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който се
придават 800 кв. м от УПИ I (ПИ 51500.506.226) с
площ 9241 кв. м към УПИ II-204 (ПИ 51500.506.227)
с площ 2115 кв. м и урегулиране от част с площ
801 кв. м от УПИ I (ПИ 51500.506.226) с площ
9241 кв. м на УПИ III с площ 801 кв. м. Площта
на УПИ II-204 (ПИ 51500.506.227) става 2915 кв. м,
а на УПИ I (ПИ 51500.506.226) – 7641 кв. м. Новообразуваният УПИ II-204 (ПИ 51500.506.227)
с площ 2915 кв. м се отрежда „За хотел, спорт
и озеленяване“, запазват се устройствената зона
„Ок“ и действащите устройствени показатели:
плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м, минимално озеленена площ – 50 %,
и паркиране в имота. Новообразуваният УПИ
III с площ 801 кв. м се отрежда „За търговия и
озеленяване“, въвежда се устройствена зона „Ок“
и се установяват следните устройствени показатели: плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,2,
Нкорниз – 10 м (3 етажа), минимално озеленена
площ – 50 %, и паркиране в имота съгласно приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
8673
РЕШЕНИЕ № 869
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, докладната
записка на директора на дирекция „УТ, КС, ИП“
при Община Несебър и предвид спазването на
нормативно установените изисквания за това
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект
„Външно ел. захранване на хотелски комплекс“,
подобект „Кабели 20 kV“, за поземлен имот с
идентификатор № 61056.56.133 по кадастралната
карта на с. Равда, местност Хендек тарла. Трасето
на кабелите започва от съществуващ трафопост
„Барел“ в ПИ 51500.86.18 в местността Кокалу, зем
лище гр. Несебър, преминава през ПИ 51500.86.21
в местността Кокалу, землище гр. Несебър, с площ
3098 кв. м и с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, пресича
ПИ 51500.510.69 в местността Кокалу, землище
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гр. Несебър, с площ 525 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост, и продължава
на север – ПИ 61056.54.16 в местността Хендек
тарла, землище с. Равда, с площ 2348 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична
общинска собственост, след което продължава в
ПИ 61056.54.15 с площ 2694 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и завършва в нов БКТП в ПИ 61056.56.133
по кадастралната карта на с. Равда, местност
Хендек тарла. Дължината на трасето на кабела е
946 м. Определя се сервитут от 1 м от страната
на имотите и 2 м от другата страна спрямо оста
на трасето на кабела. Площите с ограничение са
следните: 839 кв. м в ПИ 61056.54.15, 1642 кв. м в
ПИ 61056.54.16, 8 кв. м в ПИ 51500.510.69, 280 кв. м
в ПИ 51500.86.21 и 8 кв. м в ПИ 51500.86.18 – частна
урбанизирана територия.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
8674
РЕШЕНИЕ № 877
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ и докладната
записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване на к.к.
Слънчев бряг – Запад в частта му по отношение на
УПИ IХ-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.608, и УПИ Х-91, идентичен
с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.609,
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7301
по ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който
проект се запазва устройствената зона „Ок“ и се
установяват следните устройствени показатели за
УПИ IХ-91 (ПИ 51500.506.608) и УПИ Х-91 (ПИ
51500.506.609): плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50 %, и запазване на режима на
свързано застрояване между имотите.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
8675
28. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 октомври 2018 г.
8771
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71. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище и с. Миролюбово, община Бургас, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
8510
4. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена
заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект:
„Пробив на бул. Петър Дертлиев – Софийски
околовръстен път“, съгласно влязъл в сила ПУП
на м. Люлин – разширение – запад“, одобрен със
Заповед № РД-50-09-159 от 13.04.1984 г. на гл.
архитект на гр. София, както следва: Заповед за
отчуждаване № СОА18-РД40-60 от 26.07.2018 г. на
кмета на Столичната община на ПИ с проектен
идентификатор 68134.4362.1371 (незастроен), с
площ 39 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 68134.4362.328, съгласно
скица-проект за изменение на КККР, одобрена
със Заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. на и.д. на
АГКК. Липсват данни за собственика на поземления имот.
8512
5. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени
заповеди за отчуждаване на недвижими имоти,
попадащи в обхвата на улична регулация, съгласно действащ регулационен план на местност
Кръстова вада и местност Южен парк – IV ч.,
утвърден с Решение № 45 по протокол № 24 от
30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по протокол № 40 от 18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ,
предвиждащ изграждане на обект: „Трасе на
Главен канализационен колектор – клон II“ по
ул. Емилиян Станев – III етап, район „Триадица“,
София, във връзка с обект – публична общинска
собственост, както следва:
1. Заповед № СОА18-РД-40-73 от 23.08.2018 г.
на кмета на Столичната община за отчуждаване
на поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1007.1645 (застроен), с площ за отчуждаване
27 кв. м, заедно с попадащата в имота част от
сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1644.3,
с площ 14 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от
поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1134
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108 от
13.12.2016 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София,
район „Триадица“. Липсват данни за собственика
на 27 кв. м от отчуждавания имот.
2. Заповед № СОА18-РД-40-77 от 23.08.2018 г.
на кмета на Столичната община за отчуждаване
на поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1007.1651 (застроен), с площ за отчуждаване
49 кв. м, заедно с попадащите в имота част от
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сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1650.4,
с площ 16 кв. м; част от сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1650.5, с площ 10 кв. м и сграда
с проектен идентификатор 68134.1007.1651.6, цялата
с площ 2 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, който представлява реална част от
поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1140
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108 от
13.12.2016 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София,
район „Триадица“. Липсват данни за собственика
на 35 кв. м от отчуждавания имот.
3. Заповед № СОА18-РД-40-86 от 23.08.2018 г.
на кмета на Столичната община за отчуждаване
на поземлен имот с проектен идентификатор
68134.1007.1679 (незастроен), с площ за отчуждаване 51 кв. м, съгласно скица-проект за изменение
на КККР, представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 68134.1007.968 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г.
на и.д. на АГКК, намиращ се в София, район
„Триадица“. Липсват данни за собственика на 51
кв. м от отчуждавания имот.
8513
7. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че са издадени заповеди за отчуждаване
на недвижими имоти на основание чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС,
попадащи в улична регулация и в обхвата на
обект: „Инженерна инфраструктура на кв. Модерно предградие и вътрешноквартална ВиК мрежа,
район „Връбница“, София, съгласно действащ план
за регулация на м. Модерно предградие, одобрен
със заповеди № РД-09-50-337 от 23.06.1997 г. и
№ РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на главния архитект на гр. София, решения № 40 по протокол
№ 20 от 30.03.2001 г. и № 149 по протокол № 40
от 18.07.2002 г. на СОС, както следва:
1. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-18
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3675
(застроен), с площ 23 кв. м и сграда с проектен
идентификатор 68134.2824.3674.1, с площ 35 кв. м,
съгласно скица-проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.324 по КККР. Липсват данни за
собственика на отчуждавания имот.
2. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-22
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2875
(застроен), с площ 41 кв. м, сграда с проектен
идентификатор 68134.2822.2876.4, с площ 34 кв. м и
сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2876.5,
с площ 16 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 68134.2822.497 по КККР.
Липсват данни за собственика на ПИ с проектен
идентификатор 68134.2822.2875.
3. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-23
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2885
(незастроен), с площ 17 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.553
по КККР. Липсват данни за собственика на 11
кв. м от отчуждавания имот.
4. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-29
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
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на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3677
(застроен), с площ 79 кв. м и сграда с проектен
идентификатор 68134.2824.3676.3, с площ 21 кв. м,
съгласно скица-проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.364 по КККР. Липсват данни за
собственика на ПИ с проектен идентификатор
68134.2824.3677.
5. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-31
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2901
(незастроен), с площ 121 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.547
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
6. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-40
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3636
(незастроен), с площ 11 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.458
по КККР. Липсват данни за собственика на 3/4
ид.ч. от отчуждавания имот.
7. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-42
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3689
(незастроен), с площ 11 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.462
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
8. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-44
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3639
(застроен), с площ 14 кв. м и сграда с проектен
идентификатор 68134.2824.3640.2, с площ 24 кв. м
съгласно скица-проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.456 по КККР. Липсват данни за
собственика на отчуждавания имот.
9. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-47
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3659
(незастроен), с площ 17 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.326
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
10. Заповед № СОА18-РД40-50 от 18.05.2018 г.,
изменена със Заповед № СОА18-РД40 - 67 от
30.07.2018 г. на кмета на Столичната община за
отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор
68134.2822.2847 (застроен), с площ 67 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2848.2,
с площ 37 кв. м съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 68134.2822.458 по КККР.
Липсват данни за собственика на 1/2 от 20 кв. м
от отчуждавания имот.
11. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-52
от 18.05.2018 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3681
(незастроен), с площ 30 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.366
по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
8514
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, на Наредба № 6 за реда и
условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи
дейности на територията на община Поморие. По
оспорването е образувано административно дело
№ 2629/2018 г., което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 22.11.2018 г. от
11,10 ч.
8681
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Несебър, на Наредба № 15 за управление
на общинските пътища, приета с Решение № 230
от протокол № 7 от 24.04.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър. По оспорването е образувано административно дело № 2632/2018 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.11.2018 г. от 10 ч.
8703
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от районен
прокурор в Районна прокуратура – Габрово, срещу
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси, цени на услуги и права на
територията на община Габрово, приета с Решение № 29 от 26.02.2015 г., изм. с Решение № 31 от
5.03.2015 г., доп. с Решение № 52 от 26.03.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Габрово, във връзка с което
е образувано административно дело № 213/2018 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 31.10.2018 г. от 10,30 ч.
8690
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Габрово,
против Наредбата за реда за придобиване, управ
лен ие и разпореждане с общинско имущество
на Община Дряново, приета с Решение № 39 от
30.01.2012 г. на Общинския съвет – гр. Дряново,
като се иска отмяната є като незаконосъобразна
поради това, че при приемането є е нарушена
разпоредбата на чл. 26 и 28 от ЗНА, по което
е образувано адм. д. № 275/2018 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
7.11.2018 г. от 11,15 ч.
8704
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Габрово, против
Наредбата за рекламната дейност на територията
на община Габрово, приета с Решение № 98 от
9.07.1998 г. на Общинския съвет – гр. Габрово,
като се иска отмяната є като незаконосъобразна
поради това, че при приемането є е нарушена
разпоредбата на чл. 28 от ЗНА и чл. 14 от Указ
№ 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА (ред.,
ДВ, бр. 39 от 1974 г.), по което е образувано адм.
д. № 273/2018 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 7.11.2018 г. от 11 ч.
8705
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Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Разград, с искане да
бъде обявена за нищожна Наредба № 21 за овладяване популацията на безстопанствените кучета,
регламентиране регистрацията и стопанисването
на домашни кучета на територията на община
Исперих, приета с решение на Общинския съвет – гр. Исперих, или да бъдат отменени като
незаконосъобразни отделни разпоредби от нея,
по който е образувано административно дело
№ 166/2018 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 30.10.2018 г. от 10 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
8692
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
сд ру жен ие „Велоевол юц и я“, пода дена ч ре з
председателя на УС на сдружението Иво Делин, с която се оспорва т. 2 от Решение № 604
от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет
за изграждане на велоалеи по бул. Ген. Скобелев в участъка от площад Руски паметник
до бул. Христо Ботев и по бул. П. Славейков
в участъка от бул. Витоша до бул. Прага, по
коя т о е обра зу ва но а д м и н ис т рат и вно дело
№ 9028/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – София-град, ІІ отделение, 48 състав, насрочено за 5.11.2018 г. от 10 ч. Лицата, за които
административният акт е благоприятен, могат
да встъпят като страни наред с административния орган до началото на устните състезания.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването до началото на
устните състезания.
8693
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор в
Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 1,
букви „а“, „б“ и т. 2, буква „б“ от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Стара Загора, приета от Общинския
съвет – гр. Стара Загора, по който е образувано
административно дело № 407/2018 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 8.11.2018 г. от 10,30 ч.
8695
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 171, ал. 4 и чл. 163, ал. 3 от АПК
съобщава, че е постъпила Заповед № АК-01-
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ЗД-226 от 3.09.2018 г. на областния управител
на област Стара Загора против чл. 103, ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Гурково, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, изменен с Решение № 446 от
26.07.2018 г. на Общинския съвет – гр. Гурково,
по което е образувано адм. дело № 494/2018 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 22.11.2018 г. от 10,30 ч.
8706
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 1661/1997 г. на Политическа партия „Съюз на
демократичните сили“, както следва: заличава
Божидар Цецов Лукарски като Председател на
партията; вписва за Председател на партията
Румен Димитров Христов; вписва за заместникпредседатели Емил Станев Кабаиванов, Костадин Иванов Марков, Теодор Богомилов Петков,
Мариана Петрова Лазарова-Иванова.
8679

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на сдружение
ВУСК „Васил Левски“ – Велико Търново, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 11.12.2018 г. в 14,30 ч. в Дома на културата на НВУ „Васил Левски“, бул. България
№ 76, Велико Търново, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на сдружението; 2. изключване на членове на сдружението
поради отпадане; 3. приемане на нови членове;
4. приемане на проектобюджет на сдружението
за 2019 г.; 5. други организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 15,30 ч.
при същия дневен ред. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание.
8697
1. – Управителният съвет на „Тракийско
херпетологично дружество“ – Хасково, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23,
ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на сдружението на 20.12.2018 г.
в 13 ч. в Хасково, бул. България № 164, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет относно дейността на сдружението
и бъдещото му развитие; 2. приемане на нови
членове и освобождаване на стари; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 14 ч. същия ден и ще се
проведе на същото място при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
8662
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