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ване на владеенето на български език
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 8 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.

УКАЗ № 263
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 44-то
Народно събрание на 8 ноември 2018 г.
Издаден в София на 13 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и
109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г.,
бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93
от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционн ия
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19,
20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от
2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60,
74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от
2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 2017 г. и бр. 7 и 44
от 2018 г.; Решение № 14 на Конституционния
съд от 2018 г. – бр. 87 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 247в, ал. 2 след думата „лице“ се
добавя „както и на защитника, извън случаите
на чл. 94, ал. 1“.
§ 2. В чл. 351 ал. 2 се изменя така:
„(2) С касационната жалба и протест не
могат да се правят възражения за съществени
нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство с изключение на тези,
свързани с допускане, събиране, проверка и
оценка на доказателствата и доказателствените средства.“

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10090

УКАЗ № 264
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, приет от 44-то Народно събрание
на 8 ноември 2018 г.
Издаден в София на 13 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението относно
прехвърлянето и взаимното използване на
вноски в Единния фонд за преструктуриране
Член единствен. Ратифицира Споразумението относно прехвърлянето и взаимното
използване на вноски в Единния фонд за
преструктуриране, подписано в Брюксел на
21 май 2014 г., заедно с Протокола за поправка.
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 8 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10069
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюд жета на Министерството на
образованието и науката за 2018 г. в размер
1 300 000 лв. за изпълнение на Национална
научна програма „Иновативни нискотоксични
биологично активни средства за прецизна
медицина“ (БиоАктивМед).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес като
основа за развитие на икономика, базирана
на знанието“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с т. 3 от Решение № 658 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване
на Национална научна програма.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10254
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за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 4 374 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите
за 2018 г. за разплащане на противоградови
ракети, доставени във връзка с проведената
противоградова защита през активния сезон
за 2018 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Растениевъдство“, по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по централния бюджет
за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните
и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10255

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и/или
трансфери по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
и/или трансфери в размер до 8 000 000 лв. по
бюджета на Министерството на вътрешните
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работи за 2018 г. за финансиране на извършени експертизи от вещи лица и преводачески
услуги, свързани с работата по наказателни
производства.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на противодействието на престъпността и
опазването на обществения ред“, бюджетна
програма „Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и превенция“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2018 г. на базата на фактически извършените
разходи и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 3 промени по
централния бюджет за 2018 г. до размера на
средствата по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10256

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 51 624 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. за
еднократно изплащане на допълнителна сума
към пенсиите за декември 2018 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер
40 лв. и се изплаща на пенсионери, на които
пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември
2018 г. е в размер до 348,00 лв. включително.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2018 г.
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по централния бюджет
за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10257

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 15 НОЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които
се събират от Комисията за регулиране на
съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране
на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ТАРИФА

за таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията по реда на Закона
за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Чл. 1. (1) За разглеждане на спорове по
Закона за електронните съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС) събира
такса в размер:
1. 900 лв. – за спорове по чл. 81, ал. 3 от
закона;
2. 450 лв. – за спорове по чл. 81, ал. 4 от
закона.
(2) Таксите по ал. 1 се заплащат от страната,
подала искането за решаване на спора.
(3) Таксите се заплащат при подаване на
искането за решаване на спора.
(4) Дължимите такси се превеждат по банков
път по сметка на КРС или се плащат в брой
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в касата є. За дата на плащане, извършено по
банков път, се счита датата на постъпване на
таксите по сметката на КРС.
Чл. 2. (1) Разходите за експертиза по чл. 83,
ал. 6 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура се определят, като за всеки отработен час за изготвяне
на експертизата се заплаща възнаграждение
в размер 2 на сто от установената минимална
работна заплата за страната към датата на
възлагане на експертизата.
(2) Разходите по ал. 1 се заплащат първоначално от КРС и се възстановяват в тримесечен
срок считано от момента на уведомяване за
плащането по сметка на КРС от съответния
компетентен орган по чл. 83, ал. 5 от закона.
Чл. 3. (1) Разноските за привличане на независими консултанти и външни експерти по
чл. 82, ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
се определят по реда на чл. 2, ал. 1.
(2) Разноските по ал. 1 се заплащат първоначално от КРС. В срок един месец, считано
от момента на уведомяване за решението, направените разноски се възстановяват по сметка
на КРС, като се поемат от страните по спора
в съответствие с уважената част от искането.
Заключителна
Параграф единствен.
на основание чл. 81, ал.
тронните съобщителни
инфраструктура.

разпоредба
Тарифата се приема
8 от Закона за елекмрежи и физическа
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Конвенциятa за международните правила за предпазване от сблъскване
на море, 1972 г.
(Приети с Резолюция A.1085(28) на Асамблеята на Международната морска организация
на 4 декември 2013 г. В сила за Република
България от 1 януари 2016 г.)
Асамблеята,
Като припомня член 6 от Конвенцията
за международните правила за предпазване
от сблъскване на море, 1972 г. (наричана понататък „Конвенцията“), свързан с поправки
към Правилата,
Като припомня също, че с Резолюция
A.1070(28) тя прие Кодекс за прилагане на задължителните инструменти на ИМО (III Code),
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Като отбелязва предложените изменения
на Конвенцията, за да бъде задължително
използването на III Code,
Като взе предвид измененията на Конвенцията, приети от Комитета по морска безопасност на неговата деветдесет и първа сесия и
изпратени до всички договарящи правителства
в съответствие с член 6, параграф 2 от Конвенцията; и също така препоръките на Комитета
по морска безопасност относно влизането в
сила на тези изменения,
1. Приема в съответствие с член 6, параграф 3 от Конвенцията измененията, изложени
в Приложението към тази резолюция;
2. Решава в съответствие с член 6, параграф 4
от Конвенцията, че измененията влизат в сила
на 1 януари 2016 г., освен ако преди 1 януари
2015 г. повече от една трета от договарящите
правителства по Конвенцията са уведомили за
своите възражения срещу поправките;
3. Определя, че съгласно ново Правило 40
на новата част F, когато в III Code се използват
думите „би трябвало“ (Приложение към Резолюция А.1070(28), те трябва да се четат като
„ще“, с изключение на параграфи 29, 30, 31 и 32;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 6, параграф 3 от Конвенцията да
изпрати тези изменения на всички договарящи
правителства по Конвенцията за приемане;
5. Приканва договарящите правителства по
Конвенцията да представят възраженията си
по измененията, ако имат такива, не по-късно
от 1 юли 2015 г., като след това измененията
се считат за приети и влезли в сила съгласно
тази резолюция.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Конвенциятa за международните правила за предпазване от сблъскване
на море, 1972 г., както е изменена
След съществуващата част E (Освобождавания) се добавя нова част F, както следва:
„Част F
Проверка на съответствието с изискванията
на Конвенцията
Правило 39
Определения
(а) „Одит“ означава системен, независим и
документиран процес за получаване на одиторски доказателства и за обективно оценяване, за
да се определи до каква степен са изпълнени
критериите за одит.
(b) „Схема за одит“ означава Схемата за одит
на държавите – членки на ИМО, установена от
Организацията, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията*.
(c) „Кодекс за прилагане“ означава Кодекс
за прилагане на задължителните инструменти
на ИМО (III Code), приет от Организацията с
Резолюция А.1070(28).
(d) „Одитен стандарт“ означава Кодекса за
прилагане.
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Правило 40
Приложение
Договарящите правителства използват разпоредбите на Кодекса за изпълнение при осъществяване на задълженията и отговорностите,
които се съдържат в тази Конвенция.
Правило 41
Проверка на съответствието
(a) Всяко договарящо правителство подлежи на периодични одити от Организацията
в съответствие със стандарта за одит, за да
се провери спазването и прилагането на тази
Конвенция.
(b) Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането
на Схемата за одит въз основа на насоките,
разработени от Организацията*.
(c) Всяко договарящо правителство носи
отговорност за улесняване на провеждането на
одита и изпълнението на програма от действия за справяне с констатациите въз основа
на насоките, разработени от Организацията*.
(d) Одитът на всички договарящи правителства е:
(i) въз основа на ц ялостен график,
разработен от Генералния секретар на
Организацията, като се вземат предвид
насоките, разработени от Организацията*; и
(ii) ще се провежда на периодични интервали, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията*.
*Отнася се за Рамката и процедурите за Схемата за
одит на държавите – членки на ИМО, приета от Организацията с Резолюция А.1067(28).“
9953

Изменения към Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
(Приети с Резолюция МЕРС. 246(66) на Комитета по опазване на морската среда на
Международната морска организация на 4 април 2014 г. В сила за Република България от
1 януари 2016 г.)
(Изменения на Анекси I, II, III, IV и V към
MARPOL с цел придаване задължителен характер на III Code)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитетът), предоставени
му съгласно международните конвенции за
предотвратяване и контрол на замърсяването
на морската среда от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г. (по-нататък наричана „Конвенцията от 1973 г.“), и член VI от Протокола
от 1978 г., отнасящ се до Международната кон-
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венция за предотвратяване на замърсяването от
кораби, 1973 г. (по-нататък наричан „Протокола
от 1978 г.“), които заедно определят процедурата за изменение на Протокола от 1997 г. и
възлагат на съответния орган на Организацията функцията за разглеждане и приемане на
изменения на Конвенцията от 1973 г., изменена
с Протоколите от 1978 г. и 1997 г.,
Като припомня, че Асамблеята на своята
28-а редовна сесия прие с Резолюция A.1070(28)
Кодексa за прилагане на задължителните инструменти на ИМО (III Code),
Като взе предвид предложените изменения
на Анекси I, II, III, IV и V на Конвенцията
MARPOL, за да бъде задължително използването на III Code,
1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г.
изменения на Анекси I, II, III, IV и V на Конвенцията MARPOL, изложени в Приложението
към тази резолюция;
2. Определя, че съгласно Правило 44 на
Анекс I, Правило 19 на Анекс II, Правило 10 на
Анекс III, Правило 15 на Анекс IV и Правило 11
на Анекс V, когато в III Code се използват думите „би трябвало“ (Приложение към Резолюция
А.1070(28), те трябва да се четат като „ще“, с
изключение на параграфи 29, 30, 31 и 32;
3. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
от 1973 г., че измененията се считат за приети на
1 юли 2015 г., освен ако преди тази дата повече
от една трета от договарящите правителства по
конвенцията или договарящите правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява не
по-малко от 50 % от брутo тонажa на световния
търговски флот, са информирали Организацията за своите възражения срещу поправките;
4. Приканва договарящите правителства да
отбележат, че в съответствие с член 16, параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Конвенцията
от 1973 г. измененията влизат в сила на 1 януари
2016 г. след приемането им в съответствие с
параграф 3 по-горе;
5. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде заверени
копия от тази резолюция и Приложението
към нея на всички договарящи правителства
по Конвенцията от 1973 г.;
6. Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията и
Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са страни по Конвенцията
от 1973 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекси I, II, III, IV И V към
MARPOL
Изменения на Анекс I към MARPOL
1 Следните параграфи от 35 до 38 се добавят
в края на Правило 1:
„35 „Одит“ означава системен, независим и
документиран процес за получаване на одитор-
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ски доказателства и за обективно оценяване, за
да се определи до каква степен са изпълнени
критериите за одит.
36 „Схема за одит“ означава Схемата за одит
на държавите – членки на ИМО, установена от
Организацията, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията.
37 „Кодекс за прилагане“ означава Кодекс за
прилагане на задължителните инструменти
на ИМО (III Code), приет от Организацията с
Резолюция А.1070(28).
38 „Одитен стандарт“ означава Кодекса за
прилагане.“
2 Нова глава 10 се добавя, както следва:
„Глава 10 – Проверка на съответствието с
разпоредбите на тази Конвенция
Правило 44
Приложение
Договарящите правителства използват разпоредбите на Кодекса за изпълнение при осъществяване на задълженията и отговорностите,
които се съдържат в този Анекс.
Правило 45
Проверка на съответствието
(1) Всяко договарящо правителство подлежи
на периодични одити от Организацията в съответствие със стандарта за одит, за да се провери
спазването и прилагането на този Анекс.
(2) Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането
на Схемата за одит въз основа на насоките,
разработени от Организацията.
(3) Всяко договарящо правителство носи
отговорност за улесняване на провеждането на
одита и изпълнението на програма от действия за справяне с констатациите въз основа
на насоките, разработени от Организацията.
(4) Одитът на всички договарящи правителства е:
1. въз основа на цялостен график, разработен от Генералния секретар на Организацията, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията;
и
2. ще се провежда на периодични интервали, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията.“
Изменения на Анекс II към MARPOL
3 Следният нов текст се добавя в края на
Правило 1:
„18 „Одит“ означава системен, независим и
документиран процес за получаване на одиторски доказателства и за обективно оценяване, за
да се определи до каква степен са изпълнени
критериите за одит.
19 „Схема за одит“ означава Схемата за одит
на държавите – членки на ИМО, установена от
Организацията, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията.
20 „Кодекс за прилагане“ означава Кодекс за
прилагане на задължителните инструменти
на ИМО (III Code), приет от Организацията с
Резолюция А.1070(28).
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21 „Одитен стандарт“ означава Кодекса за
прилагане.“
4 Нова глава 9 се добавя, както следва:
„Глава 9 – Проверка на съответствието с разпоредбите на тази Конвенция
Правило 19
Приложение
Договарящите правителства използват разпоредбите на Кодекса за изпълнение при осъществяване на задълженията и отговорностите,
които се съдържат в този Анекс.
Правило 20
Проверка на съответствието
(1) Всяко договарящо правителство подлежи
на периодични одити от Организацията в съответствие със стандарта за одит, за да се провери
спазването и прилагането на този Анекс.
(2) Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането
на Схемата за одит въз основа на насоките,
разработени от Организацията.
(3) Всяко договарящо правителство носи
отговорност за улесняване на провеждането на
одита и изпълнението на програма от действия за справяне с констатациите въз основа
на насоките, разработени от Организацията.
(4) Одитът на всички договарящи правителства е:
1. въз основа на цялостен график, разработен от Генералния секретар на Организацията, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията;
и
2 . ще се провежда на периодични интервали,
като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията.
Изменения на Анекс III към MARPOL
5 Ново заглавие се добавя преди Правило 1,
както следва:
„Глава 1 – Общи положения“.
6 Ново Правило 1 се добавя, както следва:
„Правило 1
Определения
За целите на този Анекс:
1 „Вредни вещества“ са тези, които са идентифицирани като морски замърсители в Международния кодекс за опасни товари (IMDG Code)
или които отговарят на критериите, посочени
в Допълнението към този Анекс.
2 „Опакован вид“ означава форми на опаковка
за вредни вещества, посочени в IMDG Code.
3 „Одит“ означава системен, независим и
документиран процес за получаване на одиторски доказателства и за обективно оценяване, за
да се определи до каква степен са изпълнени
критериите за одит.
4 „Схема за одит“ означава Схемата за одит
на държавите – членки на ИМО, установена от
Организацията, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията.
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5 „Кодекс за прилагане“ означава Кодекс за
прилагане на задължителните инструменти
на ИМО (III Code), приет от Организацията
с Резолюция А.1070(28).
6 „Одитен стандарт“ означава Кодекса
за прилагане.“
7 Последващите Правила се преномерират
съответно.
8 В Правило 2, Приложение, подпараграфи
1.1 и 1.2 се заличават.
9 Нова глава 2 се добавя, както следва:
„Глава 2 – Проверка на съответствието с
разпоредбите на този Анекс
Правило 10
Приложение
Договарящите прави телст ва използват
разпоредбите на Кодекса за изпълнение при
осъществяване на задълженията и отговорностите, които се съдържат в този Анекс.
Правило 11
Проверка на съответствието
(1) Всяко договарящо правителство подлежи на периодични одити от Организацията
в съответствие със стандарта за одит, за
да се провери спазването и прилагането на
този Анекс.
(2) Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането
на Схемата за одит въз основа на насоките,
разработени от Организацията.
(3) Всяко договарящо правителство носи
отговорност за улесняване на провеждането на
одита и изпълнението на програма от действия за справяне с констатациите въз основа
на насоките, разработени от Организацията.
(4) Одитът на всички договарящи правителства е:
1. въз основа на цялостен график, разработен от Генералния секретар на Организацията, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията;
и
2 . ще се провежда на периодични интервали, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията
Изменения на Анекс IV към MARPOL
10 Следният нов текст се добавя в края
на Правило 1:
„12 „Одит“ означава системен, независим
и документиран процес за получаване на
одиторск и доказателства и за обек тивно
оценяване, за да се определи до каква степен
са изпълнени критериите за одит.
13 „Схема за одит“ означава Схемата за одит
на държавите – членки на ИМО, установена
от Организацията, като се вземат предвид
насоките, разработени от Организацията.
14 „Кодекс за прилагане“ означава Кодекс за
прилагане на задължителните инструменти
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на ИМО (III Code), приет от Организацията
с Резолюция А.1070(28).
15 „Одитен стандарт“ означава Кодекса
за прилагане.“
11 Нова глава 6 се добавя, както следва:
„Глава 6 – Проверка на съответствието с
разпоредбите на този Анекс
Правило 15
Приложение
Договарящите правителства използват
разпоредбите на Кодекса за изпълнение при
осъществяване на задълженията и отговорностите, които се съдържат в този Анекс.
Правило 16
Проверка на съответствието
1 Всяко договарящо правителство подлежи на периодични одити от Организацията
в съответствие със стандарта за одит, за
да се провери спазването и прилагането на
този Анекс.
2 Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането
на Схемата за одит въз основа на насоките,
разработени от Организацията.
3 Всяко договарящо правителство носи
отговорност за улесняване на провеждането
на одита и изпълнението на програма от
действия за справяне с констатациите въз
основа на насоките, разработени от Организацията.
4 Одитът на всички договарящи правителства е:
1. въз основа на цялостен график, разработен от Генералния секретар на Организацията, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията;
и
2 . ще се провежда на периодични интервали, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията.“
Изменения на Анекс V към MARPOL
12 Ново заглавие се добавя преди Правило 1, както следва:
„Глава 1 – Общи положения“.
13 Следният текст се добавя в края на
Правило 1:
„15 „Одит“ означава системен, независим
и документиран процес за получаване на
одиторск и доказателства и за обек тивно
оценяване, за да се определи до каква степен
са изпълнени критериите за одит.
16 „Схема за одит“ означава Схемата за одит
на държавите – членки на ИМО, установена
от Организацията, като се вземат предвид
насоките, разработени от Организацията.
17 „Кодекс за прилагане“ означава Кодекс за
прилагане на задължителните инструменти
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на ИМО (III Code), приет от Организацията
с Резолюция А.1070(28).
18 „Одитен стандарт“ означава Кодекса
за прилагане.“
14 Нова глава 2 се добавя, както следва:
„Глава 2 – Проверка на съответствието с
разпоредбите на този Анекс
Правило 11
Приложение
Договарящите прави телст ва използват
разпоредбите на Кодекса за изпълнение при
осъществяване на задълженията и отговорностите, които се съдържат в този Анекс.
Правило 12
Проверка на съответствието
1 Всяко договарящо правителство подлежи на периодични одити от Организацията
в съответствие със стандарта за одит, за
да се провери спазването и прилагането на
този Анекс.
2 Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането
на Схемата за одит въз основа на насоките,
разработени от Организацията.
3 Всяко договарящо правителство носи отговорност за улесняване на провеждането на
одита и изпълнението на програма от действия за справяне с констатациите въз основа
на насоките, разработени от Организацията.
4 Одитът на всички договарящи правителства е:
1. въз основа на цялостен график, разработен от Генералния секретар на Организацията, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията;
и
2 . ще се провежда на периодични интервали, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията.“
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Изменения към Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г., както е
поправена от Протокола от 1978 г., отнасящ
се към нея
(Прие т и с Резол юц и я МЕРС. 247(66) на
Комитета по опазване на морската среда
на Международната морска организация на
4 април 2014 г. В сила за Република България
от 1 януари 2016 г.)
( Пр и д а в а не з а д ъ л ж и т е ле н х ар а к т ер н а
III Code)
Комитетът по опазване на морската среда,
К ат о п ри пом н я ч лен 38, бу к ва (а) о т
Конвенци ята за Меж д у народната морска
организация относно функциите на Комитета
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по опазване на морската среда (Комитетът),
предоставени му съгласно международните
конвенции за предотвратяване и контрол на
замърсяването на морската среда от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък
наричана „Конвенцията от 1973 г.“), член VI
от Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък
наричан „Протокола от 1978 г.“), и член 4 от
Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г., както
е поправена от Протокола от 1978 г., отнасящ се към нея (по-нататък наричан „Протокола от 1997 г.“), които заедно определят
процедурата за изменение на Протокола от
1997 г. и възлагат на съответния орган на
Организацията функцията за разглеждане и
приемане на изменения на Конвенцията от
1973 г., изменена с Протоколите от 1978 г.
и 1997 г.,
Като отбел язва също, че с Протокола
от 1997 г., Анекс VI, озаглавен Правила за
предпазване от замърсяване на въздуха от
кораби, се добавя към Конвенцията от 1973 г.
(наричан по-нататък „Анекс VI“),
Като припомня, че Асамблеята на своята 28-а редовна сесия прие с Резолюция
A.1070(28) Кодексa за прилагане на задължителните инструменти на ИМО (III Code),
Като взе предвид предложените изменения
на Анекс VI на Конвенцията MARPOL, за да
бъде задължително използването на III Code,
1. Приема в с ъ о т ве т с т вие с ч лен 16,
параграф 2, буква (d) от Конвенцията от
1973 г., изменения на Анекс VI, изложени в
Приложението към тази резолюция;
2. Определя, че съгласно ново Правило 24
на Анекс VI, когато в III Code се използват
д у ми те „би т рябва ло“ (При ложение к ъм
Резолюция А.1070(28), те трябва да се четат
като „ще“, с изключение на параграфи 29,
30, 31 и 32;
3. Определя в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат
за приети на 1 юли 2015 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите правителства по конвенцията или
договарящите правителства, чийто обединен
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са информирали Организацията
за своите възражения срещу поправките;
4. Приканва договарящите правителства
да отбележат, че в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Кон-
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венцията от 1973 г. измененията влизат в
сила на 1 януари 2016 г. след приемането им
в съответствие с параграф 3 по-горе;
5. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде заверени
копия от тази резолюция и Приложението
към нея на всички договарящи правителства
по Конвенцията от 1973 г., както е изменена с
Протокола от 1978 г. и Протокола от 1997 г.;
6. Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от резолюцията
и При ложен ие т о к ъм нея до ч ленове т е
на Организацията, които не са страни по
Конвенцията от 1973 г., както е изменена с
Протокола от 1978 г. и Протокола от 1997 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс VI към MARPOL
1 Следният текст се добавя в края на
Правило 2:
„За целите на този Анекс:
44 „Одит“ означава системен, независим
и документиран процес за получаване на
одиторск и доказателства и за обек тивно
оценяване, за да се определи до каква степен
са изпълнени критериите за одит.
45 „Схема за одит“ означава Схемата за одит
на държавите – членки на ИМО, установена
от Организацията, като се вземат предвид
насоките, разработени от Организацията.
46 „Кодекс за прилагане“ означава Кодекс за
прилагане на задължителните инструменти
на ИМО (III Code), приет от Организацията
с Резолюция А.1070(28).
47 „Одитен стандарт“ означава Кодекса
за прилагане.“
2 Нова глава 5 се добавя, както следва:
„Глава 5 – Проверка на съответствието с
разпоредбите на този Анекс
Правило 24
Приложение
Договарящите правителства използват
разпоредбите на Кодекса за изпълнение при
осъществяване на задълженията и отговорностите, които се съдържат в този Анекс.
Правило 25
Проверка на съответствието
(1) Всяко договарящо правителство подлежи на периодични одити от Организацията
в съответствие със стандарта за одит, за
да се провери спазването и прилагането на
този Анекс.
(2) Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането
на Схемата за одит въз основа на насоките,
разработени от Организацията.
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(3) Всяко договарящо правителство носи
отговорност за улесняване на провеждането
на одита и изпълнението на програма от
действия за справяне с констатациите въз
основа на насоките, разработени от Организацията.
(4) Одитът на всички договарящи правителства е:
1. въз основа на цялостен график, разработен от Генералния секретар на Организацията, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията;
и
2. ще се провеж да на периодични интервали, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията.“
9955

Изменения към Международната конвенция
за товарните водолинии – 1966 г.
(Приети с Резолюция А.972(24) на Асамблеята на Международната морска организация
на 1 декември 2005 г. В сила за Република
България от 3 февруари 2010 г.)
Асамблеята,
Като припомня член 15, буква (й) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Асамблеята
във връзка с правилата и насоките относно
морската безопасност,
Като отбелязва, че предложените изменения в свидетелствата следва да включват
датата на приключване на прегледа, за която
се отнасят свидетелствата,
Като отбелязва, че Комитетът по морска
безопасност прие на седемдесет и деветата
си сесия предложените изменения в съответствие с член 29, параграф 3, буква (a) от
Меж дународната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г. (Конвенц и я та LL о т
1966 г.),
Като взе предвид предложените изменения
на Международното свидетелство за товарните водолинии (1966 г.) и Международното
свидетелство за освобождаване по товарните
водолинии,
1. Приема в с ъ о т ве т с т вие с ч лен 29,
параграф 3, буква (b) от Конвенцията LL
от 1966 г. измененията на Международното свидетелство за товарните водолинии
(1966 г.) и Меж ду народното свидетелство
за освобождаване по товарните водолинии
от конвенцията, посочени в Приложението
към тази резолюция;
2. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 29, параграф 3, буква (b)
от Конвенцията LL от 1966 г. да предаде за
разглеждане и приемане заверени копия от
тази резолюция и Приложението към нея на
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всички договарящи правителства по конвенцията, както и да предаде копия на всички
членове на Организацията;
3. Приканва всички заинтересовани правителства да приемат измененията възможно
най-скоро;
4. Решава, че ако влизането в сила на
горепосочените изменени я се слу чи след
тяхното единодушно приемане в съответствие
с член 29, параграф 2 от Конвенцията LL от
1966 г. преди влизането им в сила въз основа
на тяхното приемане съгласно тази резолюция, то тази резолюция става невалидна.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Международната конвенция
за товарните водолинии – 1966 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Свидетелства
Международно свидетелство за товарните
водолинии
1 В Международното свидетелство за товарните водолинии следният нов раздел се
добавя между раздела, започващ с думите
„Това свидетелство е валидно до“, и раздела,
започващ с думите „Издадено в“:
„Дата на завършване (приключване) на прегледа, на която се основава това свидетелство: ........................“
(дд/мм/гггг)

Международно свидетелство за освобождаване по товарните водолинии
2 В Международното свидетелство за освобождаване по товарните водолинии следният нов раздел се добавя между раздела,
започващ с думите „Това свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с думите „Издадено в“:
„Дата на завършване (приключване) на прегледа, на която се основава това свидетелство: ........................“
(дд/мм/гггг)

9956

Изменения към Международната конвенция
за товарните водолинии – 1966 г.
(Приети с Резолюция А.1082(28) на Асамблеята на Международната морска организация
на 4 декември 2013 г. В сила за Република
България от 28 февруари 2018 г.)
Асамблеята,
Като припомня член 15, буква (й) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Асамблеята
във връзка с правилата и насоките относно
морската безопасност,

ВЕСТНИК
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Като отбелязва предложените изменения
на Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г. (Конвенцията LL от
1966 г.), за преместване на Зимната сезонна
зона от южния край на Африка още п ó на
юг с 50 мили,
Като отбелязва също, че Комитетът по
морска безопасност прие на деветдесетата
си сесия предложените изменения в съответствие с член 29, параграф 3, буква (a) от
Конвенцията LL от 1966 г.,
Като взе предвид предложените изменения
на Правило 47 на Конвенцията LL от 1966 г.,
1. Приема в съответствие с член 29, параграф 3, буква (b) от Конвенцията LL от
1966 г. изменения на Правило 47, изложени
в Приложението към тази резолюция;
2. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 29, параграф 3, буква (b)
от Конвенцията LL от 1966 г. да предаде за
разглеждане и приемане заверени копия от
тази резолюция и Приложението към нея на
всички договарящи правителства по конвенцията, както и да предаде копия на всички
членове на Организацията;
3. Приканва всички заинтересовани правителства да приемат измененията възможно
най-скоро;
4. Решава, че ако влизането в сила на
горепосочените изменени я се слу чи след
тяхното единодушно приемане в съответствие
с член 29, параграф 2 от Конвенцията LL от
1966 г. преди влизането им в сила въз основа
на тяхното приемане съгласно тази резолюция, то тази резолюция става невалидна.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международната конвенция
за товарните водолинии – 1966 г.
АНЕКС II
Зони, райони и сезонни периоди
Правило 47 – Зимна сезонна зона в Южното полукълбо
Съществуващият текст на Правило 47 се
заменя със следното:
„Северната граница на Зимна сезонна
зона в Южното полукълбо е:
Румбовата линия от Източното крайбрежие на Американския континент при Кейп
Трес Пунтас до точката с географска ширина
34° S, географска дължина 50° W, оттам паралела с географска ширина 34° S до географска
дължина 16° E, оттам румбовата линия до
точка с географска ширина 36° S, географска
дължина 20° E, оттам румбовата линия до
точката с географска ширина 34° S, географска дължина 30° E, оттам по продължение
на румбовата линия до точка с географска
ширина 35°30' S, географска дължина 118°
E и оттам румбовата линия до нос Грим на
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северозападния бряг на Тасмания; от там
по продължение на Северното и Източното
крайбрежие на Тасмания до най-южната точка
на остров Бруни, оттам румбовата линия до
Блек Рок Пойнт на остров Стюарт, оттам румбовата линия до точка с географска ширина
47° S, географска дължина 170° E, оттам по
продължение на румбовата линия до точка
с географска ширина 33° S, географска дължина 170° W и оттам паралела с географска
ширина 33° S до Западното крайбрежие на
Американския континент.
Сезонни периоди:
ЗИМА: от 16 април до 15 октомври
ЛЯТО: от 16 октомври до 15 април.“
9957

Изменения към Международната конвенция
за товарните водолинии – 1966 г.
(Приети с Резолюция А.1083(28) на Асамблеята на Международната морска организация
на 4 декември 2013 г. В сила за Република
България от 28 февруари 2018 г.)
Асамблеята,
Като припомня член 15, буква (й) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Асамблеята
във връзка с правилата и насоките относно
морската безопасност,
Като припомня също, че с Резолюция
А.1070(28) прие Кодекс за прилагане на задължителните инструменти на ИМО (III Code),
Като отбелязва предложените изменения
към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г. (Конвенцията LL от
1966 г.), за да бъде задължително използването на III Code,
Като отбелязва също, че Комитетът по
морска безопасност прие на деветдесет и
първата си сесия предложените изменения
в съответствие с член 29, параграф 3, буква
(a) от Конвенцията LL от 1966 г.,
Като взе предвид предложените изменения
към Конвенцията LL от 1966 г.,
1. Приема в съответствие с член 29, параграф 3, буква (b) от Конвенцията LL от
1966 г. измененията, изложени в Приложението към тази резолюция;
2. Определя, че съгласно ново Правило 53
на Приложение IV, когато в III Code се използват думите „би трябвало“ (Приложение
към Резолюция А.1070(28), те трябва да се
четат като „ще“, с изключение на параграфи
29, 30, 31 и 32;
3. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 29, параграф 3, буква (b)
от Конвенцията LL от 1966 г. да предаде за
разглеждане и приемане заверени копия от
тази резолюция и Приложението към нея на
всички договарящи правителства по конвен-
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цията, както и да предаде копия на всички
членове на Организацията;
4. Приканва всички заинтересовани правителства да приемат измененията възможно
най-скоро;
5. Решава, че ако влизането в сила на
горепосочените изменени я се слу чи след
тяхното единодушно приемане в съответствие
с член 29, параграф 2 от Конвенцията LL от
1966 г. преди влизането им в сила въз основа
на тяхното приемане съгласно тази резолюция, то тази резолюция става невалидна.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Приложение I и Приложение IV към Международната конвенция за
товарните водолинии – 1966 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Правила за определяне на товарните водолинии
Г Л А В А
I
OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 3 – Определяне на термините,
употребени в приложенията
1 Следните нови термини се добавят след
определение (12):
„ (13) „Одит“ означа ва сис т емат и чен,
независим и документиран процес за
получаване на одиторски доказателства
и за обективно оценяване, за да се определи до каква степен са изпълнени
критериите за одит.
(14) „Схема за одит“ означава Схемата
за одит на държавите – членки на ИМО,
установена от Организацията, като се
вземат предвид насоките, разработени
от Организацията*.
(15) „Кодекс за прилагане“ означава Кодекс за прилагане на задължителните
инструменти на ИМО (III Code), приет от
Организацията с Резолюция А.1070 (28).
(16) „Одитен стандарт“ означава Кодекса
за прилагане.
*Отнася се към Рамката и процедурите за Схемата за одит на държавите – членки на ИМО, приета
от Организацията с Резолюция А.1067(28).“

2. След приложение III се добавя ново
приложение IV, което гласи следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Проверка на съответствието
Правило 53
Приложение
Договарящите правителства използват
разпоредбите на Кодекса за прилагане при
изпълнение на задълженията и отговорностите, които се съдържат в тази конвенция.
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Правило 54
Проверка на съответствието
(1) Всяко договарящо правителство подлежи на периодични одити от Организацията
в съответствие със стандарта за одит, за да
провери спазването и прилагането на тази
конвенция.
(2) Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането
на Схемата за одит въз основа на насоките,
разработени от Организацията*.
(3) Всяко договарящо правителство носи
отговорност за улесняване на провеждането
на одита и изпълнението на програма от
действия за справяне с констатациите въз
основа на насоките, разработени от Организацията*.
(4) Одитът на всички договарящи правителства е:
a) въз основа на цялостен график, разработен от Генералния секретар на Организацията, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията; и
b) се провежда на периодични интервали,
като се вземат предвид насоките, разработени
от Организацията*.
*Отнася се към Рамката и процедурите за Схемата
за одит на държавите – членки на ИМО, приета
от Организацията с Резолюция А.1067(28).“
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Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г.
(Приети с Резолюция MSC.172(79) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 9 декември 2004 г.
В сила за Република България от 1 юли
2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
К ат о п рипом н я ч лен 28, бу к ва (б) о т
Конвенци ята за Меж д у народната морска
организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член 6 от Протокола
от 1988 г. относно Конвенцията за товарните водолинии – 1966 г. (наричан по-долу
„Протокол за товарни водолинии от 1988 г.“),
относно процедурите за изменение,
Като взе предвид предложените на седемдесет и деветата си сесия изменения в
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.,
предложени и разпространени в съответствие
с член 6, параграф 2, буква (а) от него,
1. Приема в съответствие с член 6, параграф 2, буква (d) от Протокола за товарните
водолинии от 1988 г, изменения на Анекс В
към Протокола от 1988 г. относно товарните
водолинии, текстът на които е изложен в
Приложение към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 6, параграф 2, буква (f), подточка (ii), буква (bb)
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от Протокола за товарните водолинии от
1988 г., че посочените изменения се считат за
приети на 1 януари 2006 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от страните
по Протокола за товарните водолинии от
1988 г. или ст раните, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50% от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва заин тересовани те ст рани
да отбележат, че в съответствие с член 6,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
измененията влизат в сила на 1 юли 2006 г.
след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 6, параграф 2, буква (e) от
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
да предаде заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
Приложението, на всички страни по Протокола за товарните водолинии от 1988 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар да препрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея до членовете на
Организацията, които не са страни по Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс В към Протокола от
1988 г. към Международната конвенция за
товарните водолинии – 1966 г.
АНЕКС III
Свидетелства
Форма на Международно свидетелство за
товарните водолинии
1 В Международното свидетелство за товарните водолинии следният нов раздел се
добавя между раздела, започващ с думите
„Това свидетелство е валидно до“, и раздела,
започващ с думите „Издадено в“:
„Дата на завършване (приключване) на прегледа, на която се основава това свидетелство: ........................
(дд/мм/гггг)“
Форма на Международно свидетелство за
освобождаване по товарните водолинии
2 В Международното свидетелство за освобождаване по товарните водолинии следният
нов раздел се добавя между раздела, започващ
с думите „Това свидетелство е валидно до“,
и раздела, започващ с думите „Издадено в“:
„Дата на завършване (приключване) на прегледа, на която се основава това свидетелство: .........................
(дд/мм/гггг)“
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Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.223(82) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 8 декември 2006 г. В
сила за Република България от 1 юли 2008 г.)
Комитетът по морска безопасност,
К ат о п рипом н я ч лен 28, бу к ва (б) о т
Конвенци ята за Меж д у народната морска
организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член 6 от Протокола
от 1988 г. относно Конвенцията за товарните водолинии – 1966 г. (наричан по-долу
„Протокол за товарни водолинии от 1988 г.“),
относно процедурите за изменение,
Като взе предвид предложените на осемдесет и втората си сесия изменения в Протокола за товарните водолинии от 1988 г.,
предложени и разпространени в съответствие
с член 6, параграф 2, буква (а) от него,
1. Приема в съответствие с член 6, параграф 2, буква (d) от Протокола за товарните
водолинии от 1988 г. изменения към Протокола от 1988 г. за товарните водолинии,
текстът на които е изложен в Приложение
към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 6, параграф 2, буква (f), подточка (ii), буква (bb)
от Протокола за товарните водолинии от
1988 г., че посочените изменения се считат за
приети на 1 януари 2008 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от страните
по Протокола за товарните водолинии от
1988 г. или ст раните, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва заин тересовани те ст рани
да отбележат, че в съответствие с член 6,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
измененията влизат в сила на 1 юли 2008 г.
след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 6, параграф 2, буква (e) от
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
да предаде заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
Приложението, на всички страни по Протокола за товарните водолинии от 1988 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар да препрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея на членовете на
Организацията, които не са страни по Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
АНЕКС В
Приложения към Конвенцията, както е
изменена с Протокола от 1988 г. към нея
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Правила за определяне на товарните водолинии
Г Л А В А
I I
УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАДВОДНИЯ БОРД
Правило 22 – Шпигати, приемни и отливни отвори
1 В параграф (4) от правилото позоваването на „(2)“ се заменя с позоваване на „(1)“.
Г Л А В А

I I I

НАДВОДНИ БОРДОВЕ
Правило 39 – Минимална височина на
носа и допълнителна плавучест
2 В параграф (1) от правилото думите „d1
означава газенето при 85% от дълбочината
D, в метри;“ се заменят с думите „d1 е газенето при 85 % от най-малко формованата
дълбочина в метри;“.
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Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.270(85) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 4 декември 2008 г. В
сила за Република България от 1 юли 2010 г.)
Комитетът по морска безопасност,
К ат о п рипом н я ч лен 28, бу к ва (б) о т
Конвенци ята за Меж д у народната морска
организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член 6 от Протокола
от 1988 г. относно Конвенцията за товарните водолинии – 1966 г. (наричан по-долу
„Протокол за товарни водолинии от 1988 г.“),
относно процедурите за изменение,
Като взе предвид предложените на осемдесет и петата си сесия изменения в Протокола за товарните водолинии от 1988 г.,
предложени и разпространени в съответствие
с член 6, параграф 2, буква (а) от него,
1. Приема в съответствие с член 6, параграф 2, буква (d) от Протокола за товарните
водолинии от 1988 г. изменения към Прото-
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кола от 1988 г. относно товарните водолинии,
текстът на които е изложен в Приложение
към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 6, параграф 2, буква (f), подточка (ii), буква (bb)
от Протокола за товарните водолинии от
1988 г., че посочените изменения се считат за
приети на 1 януари 2010 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от страните
по Протокола за товарните водолинии от
1988 г. или ст раните, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва заин тересовани те ст рани
да отбележат, че в съответствие с член 6,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
измененията влизат в сила на 1 юли 2010 г.
след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 6, параграф 2, буква (e) от
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
да предаде заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
Приложението, на всички страни по Протокола за товарните водолинии от 1988 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар да препрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея на членовете на
Организацията, които не са страни по Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
АНЕКС В
Приложения към Конвенцията, както е
изменена с Протокола от 1988 г. към нея
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Правила за определяне на товарните водолинии
Г Л А В А
I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 1 – Здравина и устойчивост на
кораба
1 Съществуващият текст на параграф (3)
се заменя със следното:
„(3) Съответствие
(а) Корабите, построени преди 1 юли
2010 г., трябва да отговарят на стандарт
за устойчивост на кораби, приемлив за
Администрацията.
(b) Корабите, построени на или след
1 юли 2010 г., трябва да отговарят най-
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малкото на изискванията на Част А от
Кодекса за устойчивост на кораби (IS
Code) от 2008 г.“
Правило 3 – Определяне на термините,
употребени в приложенията
2 Следният нов параграф (16) се добавя
след съществуващия параграф (15):
„(16) Кодексът за устойчивост на кораби (IS Code) за 2008 г. е Международният кодекс за устойчивост, състоящ се от
въведение, Част А (чиито разпоредби се
считат за задължителни) и Част Б (чиито разпоредби се считат за препоръчителни), приети с Резолюция MSC.267(85),
при условие че:
1. измененията на въведението и Част А
от Кодекса са приети, действащи и влизат в сила в съответствие с разпоредбите
на член 6 от Протокола за товарните водолинии от 1988 г. относно процедурата
за изменение, приложима към Анекс В
към Протокола; и
2 . измененията на Част Б от Кодекса
се приемат от Комитета по морска безопасност в съответствие с Процедурния
му правилник.“
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Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.329(90) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 24 май 2012 г. В сила
за Република България от 1 януари 2014 г.)
Комитетът по морска безопасност,
К ат о п рипом н я ч лен 28, бу к ва (б) о т
Конвенци ята за Меж д у народната морска
организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член 6 от Протокола
от 1988 г. към Конвенцията за товарните водолинии – 1966 г. (наричан по-долу „Протокол
за товарни водолинии от 1988 г.“), относно
процедурите за изменение,
Като взе предвид предложените на деветдесетата си сесия изменения в Протокола за
товарните водолинии от 1988 г., предложени
и разпространени в съответствие с член 6,
параграф 2, буква (а) от него,
1. Приема в съответствие с член 6, параграф 2, буква (d) от Протокола за товарните
водолинии от 1988 г. изменения към Протокола от 1988 г. за товарните водолинии,
текстът на които е изложен в Приложение
към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 6, параграф 2, буква (f), подточка (ii), буква (bb)
от Протокола за товарните водолинии от
1988 г., че посочените изменения се считат
за приети на 1 юли 2013 г., освен ако преди
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тази дата повече от една трета от страните
по Протокола за товарните водолинии от
1988 г. или ст раните, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва заинтересованите страни да
отбележат, че в съответствие с член 6 параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Протокола
за товарните водолинии от 1988 г. измененията влизат в сила на 1 януари 2014 г. след
приемането им в съответствие с параграф 2
по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 6, параграф 2, буква (e) от
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
да предаде заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
Приложението към нея, на всички страни по
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар да препрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея на членовете на
Организацията, които не са страни по Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
АНЕКС В
Приложения към Конвенцията, както е
изменена с Протокола от 1988 г. към нея
АНЕКС II
Зони, райони и сезонни периоди
Правило 47 – Зимна сезонна зона в южното полукълбо
Съществуващият текст на Правило 47 се
заменя със следното:
„Северната граница на Зимна сезонна
зона в южното полукълбо е:
Румбовата линия от източното крайбрежие на американския континент при Кейп
Трес Пунтас до точката с географска ширина 34° S, географска дължина 50° W, оттам
паралела с географска ширина 34° S до географска дължина 16° E, оттам румбовата
линия до точката с географска ширина 36° S,
географска дължина 20° E, оттам правата
линия до точката с географска ширина 34° S,
географска дължина 30° E, оттам по продължение на румбовата линия до географска
ширина 35°30' S, географска дължина 118° Е
и оттам румбовата линия до нос Грим на
северозападния бряг на Тасмания; от там
по продължение на Северното и Източното
крайбрежие на Тасмания до най-южната точка
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на остров Бруни, оттам румбовата линия до
Блек Рок Пойнт на остров Стюарт, оттам
румбовата линия до точката с географска
дължина 47° S, географска дължина 170° E,
оттам по продължение на румбовата линия
до точката с географска ширина 33° S, географска дължина 170° W и оттам паралела с
географска ширина 33° S до точката на географска ширина 33° S, географска дължина
79° W, оттам румбовата линия до точката с
географска ширина 41° S, географска дължина
75° W, оттам правата линия до фара „Пунта
Корона“ на остров Чилое, географска ширина 41°47' S, географска дължина 73°53' W,
оттам по протежение на северния, източния
и южния бряг на остров Чилое до точката
с географска ширина 43°20' S, географска
дължина 74°20' W и оттам меридиана на
географска дължина 74°20' W до паралела
географска ширина 45°45' S, включително
вътрешната зона на каналите Чилое от меридиана 74°20' W на изток.
Сезонни периоди:
ЗИМА: от 16 април до 15 октомври
ЛЯТО: от 16 октомври до 15 април.“
9962

Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.345(91) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 30 ноември 2012 г.
В сила за Република България от 1 юли
2014 г.)
Комитетът по морска безопасност,
К ат о п рипом н я ч лен 28, бу к ва (б) о т
Конвенци ята за Меж д у народната морска
организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член 6 от Протокола
от 1988 г. относно Конвенцията за товарните водолинии от 1966 г. (наричан по-долу
„Протокол за товарни водолинии от 1988 г.“),
относно процедурите за изменение,
Като отчита необходимостта от доизясняване и стандартизиране на прилагането на
изискванията за стабилност относно началните условия на натоварване и условия на
равновесие за нефтени, химични и газови
танкери,
Като взе предвид на своята деветдесет и
първа сесия измененията на Протокола за
товарни водолинии от 1988 г., предложени
и разпространени в съответствие с член 6,
параграф 2, буква (а) от него,
1. Приема в съответствие с член 6, параграф 2, буква (d) от Протокола за товарните
водолинии от 1988 г. изменения към Протокола от 1988 г. относно товарните водолинии,
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текстът на които е изложен в Приложение
към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 6, параграф 2, буква (f), подточка (ii), буква (bb)
от Протокола за товарните водолинии от
1988 г., че посочените изменения се считат за
приети на 1 януари 2014 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от страните
по Протокола за товарните водолинии от
1988 г. или ст раните, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва заин тересовани те ст рани
да отбележат, че в съответствие с член 6,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
измененията влизат в сила на 1 юли 2014 г.
след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 6, параграф 2, буква (e) от
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
да предаде заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
Приложението към нея, на всички страни по
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар да препрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея на членовете на
Организацията, които не са страни по Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс В към Протокола от
1988 г. към Международната конвенция за
товарните водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Правила за определяне на товарните водолинии
Г Л А В А
I I I
НАДВОДНИ БОРДОВЕ
Правило 27 – Типове кораби
Правило 27 (11) – Първоначални условия на
товарене
1 Първото изречение на буква (b), подточка (iv) се заменя със следното:
„50 % от индивидуалния общ капацитет
на всички танкове и пространства, които са
оборудвани да съдържат консумативи и корабни запаси, е разрешено.“
2 След съществуващия параграф (b), подточка (iv) се вмъква нова буква (b), подточка
(v), както следва:
„(v) Баластните танкове за вода обикновено се считат за празни и за тях няма
да се извършва корекция за свободна повърхност.“,
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и съществуващите параграфи (b), подточка (v) и (b), подточка (vi) се преномерират
съответно на буква (b), подточка (vi) и (b),
подточка (vii).
3 Преномерираният параграф (b), подточка (vi) се заменя със следното:
„(vi) Алтернативно изчисляване на свободна повърхност може да бъде взето
предвид при разработване на финалните условия за прилагане изчисления за
повреда, специфицирана в Правило 27,
точка 12:
(aa) Метод 1 (подходящ за виртуални корекции). Виртуалният център на
тежестта за първоначалното състояние се определя, както следва:
I. условията на натоварване се
разработват в съответствие с подточки от (i) до (iv);
II. корекцията за свободните повърхности се добавя към вертикалния център на тежестта;
III. едно виртуално начално състояние с всички празни пространства се генерира към лятната
товарна водолиния на равен кил,
използвайки вертикалния център
на тежестта от горното условие
на натоварване; и
I V. случаите на повреди ще бъдат проверени за съответствие
с критериите за устойчивост на
повреден кораб, като се използва
горното първоначално състояние.
(bb) Метод 2 (подходящ за използване при действителни моменти на свободните повърхностни съгласно предполагаемото запълване на танковете
в случаи на повреди). Виртуалният
център на тежестта за първоначалното състояние се определя, както
следва:
I. условията на натоварване се
разработват в съответствие с подточки от (i) до (iv);
II. едно виртуално начално състояние за всеки случай на повреда
с отделения, съдържащи течност,
може да се генерира към лятната товарна водолиния на равен
кил, използвайки първоначалното виртуално състояние с пълни
отделения, генерирано към лятната товарна водолиния на равен
кил. За всеки случай на повреда
се правят отделни изчисления,
използвайки вертикалния център на тежестта и корекцията за
свободна повърхност от горното
състояние на товарене, само отделенията, пълни с течност, кои-
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то ще бъдат повредени, се считат
празни преди повредата; и
III. случаите на щети ще бъдат
проверени за съответствие с критериите за устойчивост на повреден кораб чрез използване на горните първоначални условия (едно
първоначално условие за всеки
случай на повреда).“
Правило 27 (13) – Състояния на равновесие
4 След параграф (f) се добавя нов параграф (g), както следва:
„(g) съответствие с критериите за остатъчна стабилност, посочени в параграфи
(а), (c), (d) и (e) по-горе, не се изисква
да бъде демонстрирано при извършване
на услуга по натоварване, използваща
инструмент за стабилност, софтуер за
стабилност или друг одобрен метод.“
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Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.356(92) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 21 юни 2013 г. В сила
за Република България от 1 януари 2015 г.)
Комитетът по морска безопасност,
К ат о п рипом н я ч лен 28, бу к ва (б) о т
Конвенци ята за Меж д у народната морска
организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член 6 от Протокола
от 1988 г. към Международната конвенция
за товарните водолинии – 1966 г. (наричан
по-долу „Протокол за товарни водолинии от
1988 г.“), относно процедурите за изменение,
Като отбелязва предложените изменения
на Протокола за товарни водолинии от 1988 г.
с оглед придаване задължителен характер на
Кодекса за признатите организации (Кодекс
ПО),
Като взе предвид предложените на деветдесет и втората си сесия изменения в Протокола за товарните водолинии от 1988 г.,
предложени и разпространени в съответствие
с член 6, параграф 2, буква (а) от него,
1. Приема в съответствие с член 6, параграф 2, буква (d) от Протокола за товарните
водолинии от 1988 г. изменения към Протокола от 1988 г. за товарните водолинии,
текстът на които е изложен в Приложение
към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 6, параграф 2, буква (f), подточка (ii), буква (bb)
от Протокола за товарните водолинии от
1988 г., че посочените изменения се считат
за приети на 1 юли 2014 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от страните

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

по Протокола за товарните водолинии от
1988 г. или ст раните, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва заин тересовани те ст рани
да отбележат, че в съответствие с член 6,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
изменени я та влизат в си ла на 1 ян уари
2015 г. след приемането им в съответствие
с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 6, параграф 2, буква (e) от
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
да предаде заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
Приложението към нея, на всички страни по
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар да препрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея на членовете на
Организацията, които не са страни по Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс B към Протокола от
1988 г. към Международната конвенция за
товарните водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Правила за определяне на товарните линии
Г Л А В А
I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 2-1 – Упълномощаване на признати организации
1 С ъществуващият текст на Правило 2-1
се заменя със следното:
„ Администрацията упълномощава организации, включително класификационни организации, посочени в член 13 от
Конвенцията и Правило 1, параграф 2
в съответствие с разпоредбите на тази
конвенция и Кодекса за признатите организации (Кодекс ПО), състоящ се от
Част 1 и Част 2 (чиито разпоредби са задължителни) и Част 3 (чиито разпоредби
са препоръчителни), приета от Организацията с Резолюция MSC.349(92), която
може да бъде изменена от Организацията, при условие че:
(a) с а приети изменения на Част 1 и
Част 2 от Кодекса ПО, влезли са в
сила в съответствие с разпоредбите
на член 6 от този Протокол;
(b) и змененията на Част 3 от Кодекса
ПО се приемат от Комитета по морска безопасност в съответствие с
Процедурния му правилник; и
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(c) в
 сички изменения, приети от Комитета по морска безопасност и Комитета по опазване на морската среда,
са идентични и влизат в сила или
стават приложими по едно и също
време, както е уместно.“

Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.375(93) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 22 май 2014 г. В сила
за Република България от 1 януари 2016 г.)
Комитетът по морска безопасност,
К ат о п рипом н я ч лен 28, бу к ва (б) о т
Конвенци ята за Меж д у народната морска
организация относно функциите на Комитета,
Като припомня също член 6 от Протокола от 1988 г. относно Меж ду народната
конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
(наричан по-нататък „Протокол за товарните
водолинии от 1988 г.“), относно процедурите
за изменение,
Като припомня също, че с Резолюция
А.1070(28) Асамблеята прие Кодекс за прилагане на задължителните инструменти на
ИМО (III Code),
Като отбелязва предложените изменения
на Протокола от 1988 г. за товарните водолинии с цел придаване на задължителен
характер на (III Code),
Като взе предвид, че на своята деветдесет
и трета сесия бяха внесени изменения в Протокола за товарните водолинии от 1988 г. и
предложени и разпространени в съответствие
с член 6, параграф 2, буква (а) от него,
1. Приема в съответствие с член 6, параграф 2, буква (d) от Протокола от 1988 г.
за товарните водолинии изменения на Протокола от 1988 г. за товарните водолинии,
текстът на които е изложен в Приложението
към тази резолюция;
2. Определя, че в съответствие с новото
Правило 53 от Приложение IV, когато думите
„би трябвало“ се използва в III Code (Приложение към Резолюция А.1070 (28), то трябва
да се разбира като „трябва“, с изключение
на параграфи 29, 30, 31 и 32;
3. Определя също така, че в съответствие
с член 6, параграф 2, буква (f), подточка (ii),
буква (bb) от Протокола от 1988 г. за товарните водолинии посочените изменения
се считат за приети на 1 юли 2015 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
страните по Протокола от 1988 г. за товарните
водолинии или страните, чийто комбиниран
търговски флот представлява не по-малко
от 50 % от бруто тонажа на целия търговски
флот и на всички страни, са уведомили за
своите възражения срещу измененията;
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4. Приканва заин тересовани те ст рани
да отбележат, че в съответствие с член 6,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Протокола от 1988 г. за товарните водолинии
изменени я та влизат в си ла на 1 ян уари
2016 г. след приемането им в съответствие
с параграф 2 по-горе;
5. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 6, параграф 2, буква (е) от
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
да предаде заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
Приложението към нея, на всички страни по
Протокола от 1988 г. за товарните водолинии;
6. Също така изисква Генералният секретар да предаде копия от тази резолюция и
нейните приложения на членовете на Организацията, които не са страни по Протокола
от 1988 г. за товарните водолинии.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс В към Протокола от
1988 г. към Международната конвенция за
товарните водолинии – 1966 г., с измененията и допълненията
АНЕКС В
Приложения към Конвенцията, както е
изменена с Протокола от 1988 г. към нея
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Правила за определяне на товарните водолинии
Г Л А В А
I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 3
Определяне на термините, употребени в
приложенията
1 С ледните нови термини се добавят след
определението (16):
„(17) Одит означава систематичен, независим и документиран процес за получаване на одиторски доказателства и за
обективно оценяване, за да се определи
до каква степен са изпълнени критериите за одит.
(18) Схема за одит означава Схемата за
одит на държавите – членки на ИМО,
установена от Организацията, като се
вземат предвид насоките, разработени
от Организацията*.
(19) Кодекс за прилагане означава Кодекс
за прилагане на задължителните инструменти на ИМО (III Code), приет от организацията с Резолюция А.1070(28).
(20) Одитен стандарт означава Кодекса
за прилагане.
*Отнася се към Рамката и процедурите за Схемата за одит на държавите – членки на ИМО, приета
от Организацията с Резолюция А.1067(28).“
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АНЕКС В
Приложения към Конвенцията, както е
изменена с Протокола от 1988 г. към нея
2 След Приложение III се добавя ново
Приложение IV, което гласи следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Проверка на съответствието
Правило 53
Приложение
Договарящите правителства използват
разпоредбите на Кодекса за прилагане при
изпълнение на задълженията и отговорностите, които се съдържат в тази конвенция.
Правило 54
Проверка на съответствието
(1) Всяко договарящо правителство подлежи на периодични одити от Организацията в съответствие със стандарта за одит, за
да провери спазването и прилагането на тази
конвенция.
(2) Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането на
Схемата за одит въз основа на насоките, разработени от Организацията*.
(3) Всяко договарящо правителство носи
отговорност за улесняване на провеждането на
одита и изпълнението на програма от действия за справяне с констатациите въз основа на
насоките, разработени от Организацията*.
(4) Одитът на всички договарящи правителства е:
(а) въз основа на цялостен график,
разработен от Генералния секретар на
Организацията, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията*; и
(b) се провежда на периодични интервали, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията*.
*Отнася се към Рамката и процедурите за Схемата за одит на държавите – членки на ИМО, приета
от Организацията с Резолюция А.1067(28).“
9965

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на
владеенето на български език и професионалната терминология на български език от
чужденците за упражняване на медицинска
професия в Република България (обн., ДВ,
бр. 104 от 2005 г.; изм., бр. 71 и 98 от 2011 г.
и бр. 15 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и
се добавя „включително и от чужденците,
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придобили професионална квалификация на
територията на Република България“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наредбата се прилага и за гражданите
на държавите – членки на Европейския съюз,
другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария при проверка на познанията им по български език
съгласно чл. 89 от Закона за признаване на
професионални квалификации.“
§ 2. В чл. 2 думите „Всеки чужденец, който
желае да упражнява“ се заменят с „Чужденците и лицата по чл. 1, ал. 2, които желаят
да упражняват“, а думата „владее“ се заменя
с „владеят“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Всеки чужденец, който желае да упражнява професията
„медицинска сестра“ или „акушерка“ или да
работи като асоцииран медицински специалист в Република България, трябва да владее“
се заменят с „Чужденците и лицата по чл. 1,
ал. 2, които желаят да упражняват професията „медицинска сестра“ или „акушерка“ или
друга медицинска професия от професионално
направление „Здравни грижи“ в Република
България, трябва да владеят“.
2. В т. 2 думите „между медицинската сестра, акушерката или асоциирания медицински
специалист и“ се заменят със съюза „с“.
3. В т. 3 и 4 думите „медицинската сестра,
акушерката или асоциирания медицински
специалист“ се заменят със „съответния медицински специалист“.
§ 4. В чл. 5, ал. 3 думите „Центъра за
контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)“ се заменят с
„Центъра за оценяване в предучилищното и
училищното образование (ЦОПУО)“.
§ 5. В чл. 6, ал. 4 след думите „ал. 3, т. 1“
се добавя „и ал. 8“.
§ 6. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 3
думите „Удостоверението се издава, за да
послужи пред Министерството на здравеопазването и е валидно само за упражняване
на медицинска професия в Република България съгласно изискването на чл. 186, ал. 3
от Закона за здравето“ се заменят с „Удостоверението се издава с оглед упражняване от
лицето на медицинска професия в Република
България съгласно изискването на чл. 186
от Закона за здравето и чл. 89 от Закона за
признаване на професионални квалификации
(като наето лице по трудово правоотношение, като самонаето лице, при обучение за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването и др.)“.
§ 7. Навсякъде в текста на наредбата абревиатурата „ЦКОКУО“ се заменя с „ЦОПУО“.
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
Министър на образованието и науката:
Красимир Вълчев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 25
от 7 ноември 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният
образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 724010
„Асистент на лекар по дентална медицина“
от област на образование „Здравеопазване“ и
професионално направление 724 „Дентална
медицина и зъботехника“ 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
724010 „Асистент на лекар по дентална медицина“ съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалността 7240101 „Асистент на лекар
по дентална медицина“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование и
обучение се разработват типови учебни планове
за ученици, учебни планове за лица, навършили
16 години, и учебни програми за обучението
по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професията 724010
„Асистент на лекар по дентална медицина“,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират
на обучаемия възможността за упражняване
на професията след завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Асистент
на лекар по дентална медицина“
Професионално направление:
724

Дентална медицина и зъботехника

Наименование на професията:
724010

Асистент на лекар по дентална медицина

Специалности:

Степен на професионална квалификация

7240101 Асистент на ле- Трета
кар по дентална
медицина
Ниво на квалификация Ниво на квалификация
според Европейската според Националната
квалификационна рам- квалификационна рамка (ЕКР) – 4
ка (НКР) – 4
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Асистент
на лекар по дентална медицина“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм.
със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно
равнище към кандидатите са:
• з а ученици – завършено основно образование;
• з а лица, навършили 16 г. – придобито право
за явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продъл жаващо
п рофесиона лно обу чение с п ри добиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование 72 „Здравеопазване“.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ – трета степен на професионална квалификация или по част от нея чрез валидиране на
професионални знания, умения и компетент-
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ности 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.)
Придобилите квалификация по професията
„Асистент на лекар по дентална медицина“
подпомагат/асистират на лекаря по дентална
медицина в предоставянето на дентално-медицинска помощ в лечебни заведения за първична
и специализирана дентално-медицинска помощ,
регистрирани по Закона за лечебните заведения
(ЗЛЗ).
Трудовите дейности, осъществявани от асистента на лекаря по дентална медицина, целят
осигуряване на качествена дентална грижа, поголямо удобство за пациента, намаляване на
времето, необходимо за зъболечение.
Асистентът на лекаря по дентална медицина
може да работи в амбулатории (индивидуални и
групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални
или медико-дентални центрове. Той подпомага
дейността на лекаря по дентална медицина при
провеждане на профилактични мероприятия, в
лечебния процес и през възстановителния период.
В своята работа асистентът на лекаря по
дентална медицина спазва принципите за добра
дентална грижа и изпълнява назначенията на
лекаря по дентална медицина. Грижата за пациента е насочена основно към осигуряване на
физически и психологически комфорт по време
на престоя на пациента в лечебното заведение
за дентално-медицинска помощ.
Под ръководството на лекаря по дентална
медицина асистентът извършва трудови, но не
преки самостоятелни лечебни дейности, които
допринасят за осигуряване на високо качество
на дентално-медицинската дейност.
Преди да започне лечението асистентът на
лекаря по дентална медицина регистрира пациента в съответната медицинска документация,
включително и в софтуера на лечебното заведение, ако има такъв.
Професионални дейности на асистента на
лекаря по дентална медицина:
1. При прием на пациент асистентът на лекаря
по дентална медицина:
– настанява пациента, като съобразява позицията на стола със зоната в устата, която ще
се третира, и вида на процедурата;
– вк лючва и позиционира операционното
осветление;
– поставя протектор на титиерата;
– поставя протектор на пациента;
– поставя слюносмукател и аспиратор.
2. При подготовка на асистента на лекаря по
дентална медицина за работа „на четири ръце“:
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– поставя необходимите инструменти за преглед (огледало, сонда и пинцета) на работната
масичка на лекаря по дентална медицина и
подрежда инструментите и аксесоарите по реда
на използване;
– дезинфекцира наконечниците;
– проверява за наличността на всички препарати, необходими за лечението;
– поставя лична предпазна екипировка;
– заема подходяща позиция за асистиране.
3. При възстановителни дентални процедури
асистентът на лекаря по дентална медицина:
– подготвя подноса с комплекта инструменти
и дентални материали;
– асистира в съответствие с последователността на специфичната процедура;
– асистира при прегледа на устната кухина;
– асистира при локалната анестезия;
– асистира при контрола на влагата;
– асистира при обработката на кавитети;
– асистира при деструкции и при аденции
на зъби;
– асистира при поставянето на дентални
материали;
– грижи се за удобството на пациента и взема подходящи предпазни мерки за експозиция;
– извършва дейности, съответстващи на неговата професионална компетентност.
4. В превантивната дентална медицина асистентът на лекаря по дентална медицина:
– съветва пациента относно поддържането
хигиената на устната кухина;
– информира пациента за въздействието на
плаката за възникване на дентален кариес и
периодонтално заболяване;
– информира пациента за кариогенните храни
като причина за дентален кариес;
– разяснява на пациента процеса на деминерализация и реминерализация на зъба;
– разяснява на пациента как да поддържа
лична орална хигиена.
5. При подготовката на дентално-медицинския кабинет асистентът на лекаря по дентална
медицина:
– почиства и дезинфекцира плотове и работни
маси, плювалник, рефлектор, дръжки и ръкохватки на юнита, подови повърхности;
– подготвя инструментите за работа;
– пренася замърсените инструменти до зоната
за обработка, като свежда до минимум риска
от експозиция за лицата или околната среда;
– почиства инструментите с ултразвук или
механично;
– опакова инструментите и аксесоарите (борери, диамантени пилители и други ротационни
инструменти) – ръчно или с опаковъчна машина;
– зарежда автоклава и поставя индикатор;
– изважда стерилизирания инструментариум
и го подрежда в медицинския шкаф;
– води и съхранява журнал за стерилизация.
6. При извършване на противоепидемичен
контрол и събиране и съхранение на опасните
отпадъци асистентът на лекаря по дентална
медицина:

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

– поставя замърсения текстил в непропусклива торба с етикет за биологична опасност или
съответен етикет с цветен код;
– организира прането на замърсеното работно облекло;
– организира изхвърлянето на престилките
за еднократна употреба;
– сменя защитната маска и ползваните ръкавици;
– почиства и дезинфекцира предпазните очила
(лицевия щит);
– третира всички медицински отпадъци според изискванията;
– след и за марк и ровк ата и ежед невно т о
почистване на съдовете за битов и биологичен
отпадък, както и на контейнера за остри предмети (игли);
– събира биологичния отпадък в специализирани контейнери и го предава за извозване
от специализираните фирми.
7. При изпълнение на ежедневните си професионални задължения асистентът на лекаря
по дентална медицина е отговорен за:
– сигурността и качеството на извършените
дейности, спазването и точното изпълнение на
назначенията на лекаря по дентална медицина;
– спазването на принципите за добра дентална
грижа при обслужването на пациента;
– спазването на правилника за вътрешния
трудов ред на лечебното заведение;
– щетите, причинени от незаконосъобразни
действия;
– опазването на поверения му инвентар и
апаратура;
– оптималното и ефективно използване на
материалите и консумативите;
– спазванет о на у т върдени те п рави ла за
здравословни и безопасни условия на труд и
правилата за противопожарна безопасност;
– опазването на слу жебна и поверителна
информация.
При упражняване на професията асистентът на лекаря по дентална медицина трябва
да проявява емпатия, търпение, емоционална
стабилност, лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други
различия на пациентите; да има добри обноски
и приветлив външен вид. При работа с деца
трябва да умее да задържа вниманието им и да
спечели тяхното доверие.
При изпълнение на професиона лните си
дейности асистентът на лекаря по дентална
медицина поддържа контакти с пациента и с
работния екип.
Работното време се определя съгласно разпоредбите на действащото трудово законодателство.
При ситуации, изискващи спешни действия,
може да се наложи асистентът на лекаря по
дентална медицина да работи с удължен работен ден, също в празнични и почивни дни, като
се спазват условията на действащото трудово
законодателство.
Особеностите на работната среда предполагат
определени рискови фактори: физически, сензорни (миризми от използваните дезинфекционни
и хигиенни препарати), биологични (инфекции,
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микози, алергии и др. вследствие на досега с
биологични материали при асистиране, при обработка на медицинския инструментариум, при
обработка на биологични и битови отпадъци),
психологически – възможна агресия от страна
на пациентите, потенциален риск от инцидент
или злополука.
Работното място на асистента на лекаря по
дентална медицина е оборудвано с подходящи
медицински пособия, консумативи и помощни
материали – работен плот, медицински шкафове,
работна масичка, превързочни материали, медицински инструментариум, автоклав, дестилатор, амалгамобъркачка, фотополимерна лампа,
апекслокатор, скалер, електрокаутер, шейкъри
и смесители, дезинфекционни разтвори и др.,
в съответствие със спецификата на лечебното
заведение.
В работата си асистентът на лекаря по дентална медицина стриктно спазва действащите
ра зпор едби за водене на а д м и н ис т рат и вна
док у ментаци я – работни г рафици, рапортни
тетрадки, амбулаторен лист, фишове за заявки за материали, индивидуален работен план,
седмичен график за извършваните дейности,
помощни средства, компютърна техника, лични
предпазни средства.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“, могат да
продължат обучението си за придобиване на
квалификация по друга професия от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение.
За целите на продължаващото професионално обучение усвоените единици резултати
от ученето по общата и по част от отрасловата
професионална подготовка се зачитат. На тази
основа се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето по специфичната професионална подготовка, които лицата
не притежават.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ могат да повишават
квалификацията си чрез обучение в курсове и
семинари, участие в национални и международни
конференции, работни срещи и други организирани форми, свързани с професионалното им
развитие.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Асистент на лекар
по дентална медицина“ могат да постъпят на работа на длъжност (професия) от НКПД 5329-3001
„Асистент на лекар по дентална медицина“,
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
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3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Обща п рофесиона л на под г о т овка за
п рофеси я „ Асис т ен т на лек ар по ден та л на
медицина“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
Резултат от учене (РУ) 1.1. 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. С ъздава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
РУ 2.1. П ознава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Ф ормира предприемаческо поведение
РУ 2.3. Участва в разработването на бизнес
план
ЕРУ 3. Икономика
РУ 3.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 3.2. Познава основните характеристики
на дейността в лечебното заведение
Отраслова професионална подготовка за
всички професии от професионално направление
723 „Здравни грижи“
ЕРУ 4. И нформационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
РУ 4.1. Познава съвременните ИКТ
РУ 4.2. Използва различни по вид ИКТ
ЕРУ 5. О рганизация на работния процес
РУ 5.1. Организира работния процес
РУ 5.2. О тговаря за разпределението на дейностите в работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
РУ 6.1. О бщува ефективно в работния екип
РУ 6.2. В оди ефективна бизнес комуникация
РУ 6.3. В ладее чужд език по професията
ЕРУ 7. Комуникация и общуване
РУ 7.1. Е фективно комуникира с пациента
РУ 7.2. Реагира адекватно в ситуации на стрес
РУ 7.3. П ридържа се към нормите на медицинската психология
РУ 7.4. С пазва морално-етичните норми в
професионалната си дейност и съблюдава медицинската деонтология
ЕРУ 8. Правни взаимоотношения в лечебното
заведение за дентално-медицинска помощ
РУ 8.1. Познава структурата и организацията
на дейността в лечебното заведение
за дентално-медицинска помощ
РУ 8.2. Познава и прилага действащата нормативна уредба (Закон за здравето,
Закон за лечебните заведения и др.)
РУ 8.3. П рилага принципите за добра дентална грижа
ЕРУ 9. Анатомия и физиология
РУ 9.1. З нае основни понятия от анатомията,
физиологи ята и патофизиологи ята
на човека
РУ 9.2. П ритежава знания по дентална анатомия
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РУ 9.3. П
 ритежава знания за денталните болести, причините за тяхното възникване
и отражението им върху организма
РУ 9.4. Познава влиянието на болестотворните
микроорганизми и основните пътища
за борба с тях
РУ 9.5. Познава основните причини за възникване на инфекциозни заболявания
3.2. Специфична професионална подготовка
за специалност „Асистент на лекар по дентална
медицина“
ЕРУ 10. Хигиенни правила и норми
РУ 10.1. З нае основните правила на асептика
и антисептика
РУ 10.2. Дезинфекцира повърхности, предмети
и медицинско оборудване
РУ 10.3. И звършва стерилизация на дентално-медицинския инструментариум
и на дентално-медицинските консумативи
РУ 10.4. Участва в дейности по профилактика
на вътреболнични инфекции
РУ 10.5. Участва в дейности по противоепидемичен контрол и управление на
опасните материали
ЕРУ 11. Прием на пациент
РУ 11.1. Р ег ис т ри ра па ц иен та в у че т ната
и отчетната форма, водена от съо т ве т но т о лечебно за веден ие за
дентално-медицинска помощ, или
в използвания софтуер
РУ 11.2. Подготвя пациента за диагностика
и лечение
ЕРУ 12. Асистиране (алгоритъм на поведение)
при диагностични и лечебни процедури
РУ 12.1. А систира на лекаря по дента лна
медицина („работа на четири ръце“)
РУ 12.2. А систира при консервативно зъболечение
РУ 12.3. А систира при хиру ргични интервенции
РУ 12.4. А систира в протетична дентална
медицина
РУ 12.5. А систира при пародонтални процедури
РУ 12.6. Асистира при ортодонтски процедури
РУ 12.7. А систира при дентално лечение на
деца
ЕРУ 13. Участие в профилактиката на оралните заболявания и промоция на денталното здраве
РУ 13.1. О писва значението на превантивната
дентална медицина
РУ 13.2. Участва в дейности по промоция на
денталното здраве
РУ 13.3. Мотивира пациента за запазване на
денталното здраве
ЕРУ 14. Административна дейност в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ
РУ 14.1. С ъбира, регистрира и обработва данни, обезпечава дейността на кабинета
РУ 14.2. В оди учетна и отчетна документация,
утвърдена от НЗОК и МЗ
РУ 14.3. С ъ зда ва и с ъх ра н я ва арх и ва на
лечебното заведение за денталномедицинска помощ в съответствие с
действащите нормативни изисквания
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3.3. Описание на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

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

Знания

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

Умения

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

Компетентности

•С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда

Знания

•П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда
• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава специфичните изисквания за работа с биологични продукти и мерките
за съхранение на биологични отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

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

Компетентности

• А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

•
•
•
•
•

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

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

Компетентности

•А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави
предложения за актуализиране на вътрешноорганизационните правила за пожарна и аварийна безопасност
• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/
или авария в съответствие с установените вътрешноорганизационни правила за
пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
• х игиенните норми
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място
• превантивната дейност за опазване на околната среда
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова
ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

•П
 ознава същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения

Умения

•А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на лечебното заведение

Компетентности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

•П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

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

•А
 нализира възможностите за развитие на дейността на лечебното заведение
• Формулира предложения за оптимизиране на разходите

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
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 лечебното заведение според изискванията на предварително дефинираното задание
ЕРУ 3
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 3.2:

Познава основните характеристики на дейността в лечебното заведение

Знания

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

Умения

•О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на лечебното заведение

Компетентности

•С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността
на дадено лечебно заведение за първична и специализирана дентално-медицинска помощ

 ознава общата теория на пазарната икономика
П
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:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
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Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Познава съвременните ИКТ

Знания

• Познава тенденциите в развитието на ИКТ

Умения

•С
 леди за новости в областта на ИКТ във връзка с изпълнението на ежедневната си дейност

Компетентности

• Избира правилната ИКТ съобразно поставената задача

Резултат от учене 4.2:

Използва различни по вид ИКТ

Знания

• Познава приложението на ИКТ в професионалната дейност

Умения

•П
 рилага по предназначение различни видове ИКТ в работата
• Работи с компютър, ползвайки приложими в дейността му програмни продукти и специализиран софтуер
• Изготвя, регистрира и архивира документи в електронен вид

Компетентности

•С
 амостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно спецификата на
конкретната дейност

Средства за оценяване: Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с използването на информационни и комуникационни технологии
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Компютърен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Прилага информационни и комуникационни технологии при изпълнение на
работните задачи, свързани с административните му задължения
• Обосновава избора на информационни и комуникационни технологии за решаване на конкретна работна задача
ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес

Знания

•П
 ознава структурата на стопанските организации и в частност на лечебните
заведения
• Познава методи за нормиране на работния процес
• Познава нормативните документи, свързани с професията
• Познава планирането на ресурси, свързани с процеса на работа

Умения

•П
 ланира процеса на работата
• Съставя график на задачите за деня и седмицата
• Спазва основните нормативни документи, свързани с професията

Компетентности

•Е
 фективно организира работния процес
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата
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Резултат от учене 5.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

•П
 ознава основните видовете дейности
• Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите в процеса на работа

Умения

•О
 рганизира съвместно с лекаря по дентална медицина дейностите
• Спазва и следи етичните норми на поведение
• Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Компетентности

•Е
 фективно подпомага разпределянето и планирането на дейностите
• Поддържа 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 при организацията на процеса на работа
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в процеса
на работата
ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

•П
 ознава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с персонала на лечебното заведение

Компетентности

•К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

•П
 ровежда разговор с пациентите с цел консултиране и съгласуване на услуги,
предлагани от лечебното заведение
• Разбира и уважава изискванията на пациентите, като същевременно защитава
интересите на организацията

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава често употребяваната професионалната терминология на чужд език

Умения

•Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (често употребявана
професионална лексика, техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с пациенти, използвайки предимно стандартна терминология

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
ефективното поведение при конфликти
правилата за водене на делова кореспонденция

С Т Р.

30

Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

•В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по позната професионална тематика

Средства за оценяване: Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Комуникира ефективно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Комуникация и общуване

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Ефективно комуникира с пациента

Знания

•П
 ознава основните типове темперамент
• Познава правилата за вербална и невербална комуникация с пациенти
• Познава различните модели на общуване с пациента в зависимост от начина
на приемане на здравословния проблем и процеса на лечение
• Познава видовете конфликти
• Познава ефективното поведение при конфликт

Умения

•И
 звършва индивидуален прием на пациента – възрастен или дете
• И дентифицира индивидуалните особености на конкретния пациент

Компетентности

•
•
•
•

Резултат от учене 7.2:

Реагира адекватно в ситуации на стрес

Знания

•П
 ознава симптомите на стреса и основните причините за възникването му
• Знае основните групи стратегии за справяне със стреса

Умения

•Р
 азпознава проявите на професионален стрес и на синдрома „емоционално
прегряване“
• Разпознава рисковите ситуации за пациента

Компетентности

•П
 роявява самоконтрол за овладяване на емоциите
• Прилага различни подходи за превенция на професионалния стрес

Резултат от учене 7.3:

Придържа се към нормите на медицинската психология

Знания

• Познава основните категории в медицинската психология

Умения

•Р
 егистрира психологическия статус на пациента като безпокойство, агресия,
апатия и др.
• Определя степента на тревожност на пациента със съответните тестове
• Запазва спокойствие, окуражава пациента
• Разпознава симптомите на неразположение на пациента, наблюдавайки неговите реакции

Компетентности

•И
 зползва подходящи техники за вербална и невербална комуникация
• Определя основните индивидуални психологични особености на пациента
• Грижи се за психологическата устойчивост на пациента и неговите близки
по време на лечението

Резултат от учене 7.4:

Спазва морално-етичните норми в професионалната си дейност и съблюдава
медицинската деонтология

Знания

•П
 ознава медицинската деонтология
• Познава Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина
и Кодекса за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти

 згражда доверие в отношенията си с пациента
И
Комуникира с пациента съобразно индивидуалните му особености
Избягва потенциални конфликти с пациента
Решава конфликтни ситуации

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Умения

• С пазва морално-етичните норми в професионалната дейност

Компетентности

•О
 сигурява благоприятна психологическа среда за провеждане на диагностично-лечебния процес съобразно нормите на медицинската деонтология

Средства за оценяване: • Тест/писмен изпит за проверка на знанията за клинична комуникация
Условия за провеждане • Теория: учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: •
•
•
•
ЕРУ 8

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

правилата за ефективна комуникация с пациента
основните категории в медицинската психология
правилата на медицинската етика и медицинската деонтология
основни подходи за превенция на професионалния стрес

Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Правни взаимоотношения в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава структурата и организацията на дейността в лечебното заведение за
дентално-медицинска помощ
• Запознат е с видовете лечебни заведения съгласно действащото българско законодателство
• Познава правилника за вътрешния ред и други вътрешни правилници, регламентиращи дейността на лечебното заведение
• Познава утвърдения от работодателя график за дейността на лечебното заведение
• Спазва утвърдения график за дейността

Знания

Умения
Компетентности

4

4

Резултат от учене 8.3:

•С
 триктно спазва и прилага правилника за вътрешния ред и други вътрешни
правилници, регламентиращи цялостната дейност на лечебното заведение
Познава и прилага действащата нормативна уредба (Закон за здравето, Закон за
лечебните заведения и др.)
• Познава видовете здравни услуги и лечебните заведения, които ги предоставят
• Описва особеностите на денталната грижа
• Дефинира същността на информираното съгласие и правата на пациента
• Прилага действащата специфична нормативна база в работата си
• Познава спецификата на денталната грижа
• Обяснява задълженията си и спазва нормите на поведение с пациента
• Информира пациента за неговите права
• Познава и спазва трудово законодателство в ежедневната си работа
• Знае мястото и ролята си в диагностично-лечебния процес
Прилага принципите за добра дентална грижа

Знания

• Познава принципите за добра дентална грижа

Резултат от учене 8.2:
Знания
Умения

Компетентности

Умения

•П
 одпомага лекаря по дентална медицина при изпълнение на лечебния план или
програмата за превенция на оралното здраве
• Консултира пациента за изграждане на здравни навици и поддържане на лична
орална хигиена
Компетентности
• Участва професионално при изпълнение на лечебния план
• Мотивира пациента за изграждане на здравни навици и поддържане на лична
орална хигиена
• Участва в разработването на алгоритъм за работа в конкретен случай съгласно
принципите за добра дентална грижа
Средства за оценяване: • Тест/писмен изпит за проверка на знанията за социално-правните взаимоотношения в клиниката
Условия за провеждане • Теория: учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: • Познава структурата и организацията на дейността в лечебното заведение
• Познава специфичната нормативна уредба
• Познава принципите на добрата дентална грижа
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ЕРУ 9
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Анатомия и физиология

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Знае основни понятия от анатомията, физиологията и патофизиологията на човека
• Изброява органите в човешкото тяло
• Назовава системите в човешкото тялото и основните им функции
• Описва структурата и функциите на костната, сърдечносъдовата, дихателната,
храносмилателната, отделителната, нервната система и на сетивните органи
• Познава анатомията на главата и шията
• Познава основните мускули при дъвчене и лицеви изражения и функцията на
всеки от тях
• Познава местоположението на тъканите и органите в лицето и устната кухина
• Познава основните патологични промени в органите и системите на човешкия
организъм
• Идентифицира основните мускули, използвани за дъвчене и лицеви изражения
• Определя местоположението на тъканите и органите в лицето и устната кухина
• Разпознава органите и системите в човешкото тяло
• Идентифицира правилно основните мускули, използвани за дъвчене и лицеви
изражения
• Точно определя местоположението на тъканите и органите в лицето и устната
кухина
Притежава знания по дентална анатомия

Знания

Умения
Компетентности

Резултат от учене 9.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 9.3:
Знания

Умения

4

4

•П
 ознава състава на тъканите на зъба
• Познава жизнения цикъл на зъба
• Познава символи, абревиатури и цветни кодове за регистриране на данните от
денталния преглед
• Назовава местоположението на всички повърхности на зъбите
• Идентифицира броя от млечното и постоянното съзъбие
• Използва символи, абревиатури и цветни кодове при регистриране на данните
от денталния преглед
• Определя правилното местоположение на всеки постоянен зъб
• Определя местоположението на всички повърхности на зъбите
• Вярно и прецизно отразява със символи, абревиатури и цветни кодове данните
от денталния преглед
Притежава знания за денталните болести, причините за тяхното възникване и
отражението им върху организма
• Познава денталния кариес и периодонталното заболяване
• Знае причините за възникване на дентален кариес
• Знае ролята на плаката за възникване на дентален кариес и периодонтално
заболяване
• Познава етапите в развитието на зъбния кариес
• Познава процеса на деминерализация и реминерализация на зъбите
• Познава лигавичните заболявания
• Знае основните етапи в лечението на заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума
• Знае ролята на кариогенните храни за причиняване на дентален кариес
• Разпознава причините за дентално разрушение и възникване на кариес
• Обяснява на пациента ролята на плаката за денталния кариес и периодонталното заболяване
• Разпознава деминерализацията и реминерализацията на зъбите
• Разпознава видовете пародонтално заболяване
• Разпознава лигавичните заболявания
• Разяснява на пациента основните етапи в лечението на заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума
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Компетентности

Резултат от учене 9.4:
Знания

Умения
Компетентности

Резултат от учене 9.5:
Знания

Умения
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•П
 равилно идентифицира видовете пародонтално заболяване и причините за
възникването му
• Определя основните етапи в лечението на заболяванията на зъбната пулпа и
периодонциума
Познава влиянието на болестотворните микроорганизми и основните пътища за
борба с тях
• Познава негативното действие на болестотворните микроорганизми
• Познава основните методи за борба с болестотворните микроорганизми (дезинфекция)
• Познава метода за топлинна стерилизация, предимствата и недостатъците му
• Познава биологичния мониторинг
• Прилага основните методи при борба с болестотворните микроорганизми (дезинфекция)
• Прилага метода за топлинна стерилизация
• Прилага правилно и навременно методите на дезинфекция
• Прилага стриктно метода за топлинна стерилизация, спазвайки отделните етапи
• Извършва качествено биологичен мониторинг и анализ на резултатите от него
Познава основните причини за възникване на инфекциозни заболявания
•П
 ознава ролята на микроорганизмите в инфекциозния процес
• Познава основните причинители, симптомите и периодите на протичане на
инфекциозните болести
• Запознат е с класификацията на инфекциозните болести
• Познава основните механизми за разпространение на инфекциозните заболявания
• Познава основните механизми, по които се пренасят инфекциозни заболявания
в денталната практика
• Описва понятието „верига на инфекцията“
• Изброява заболяванията, на които трябва да се обръща особено внимание
• Разпознава основни симптоми на различните инфекциозни заболявания

Компетентности

•С
 ъобразно своята отговорност предприема съответни мерки в зависимост от
инфекциозните заболявания
Средства за оценяване: • Тест/писмен изпит за проверка на знанията по основи на медицинската дейност
Условия за провеждане • Теория: учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: • З
 нае основни понятия от анатомията, физиологията и патофизиологията на
човека
• Има познания по дентална анатомия
• Познава основните дентални болести, причините за тяхното възникване и отражението им върху организма
• Познава ролята на болестотворните микроорганизми и основните пътища за
борба с тях
• Познава основните причини за възникване на инфекциозни заболявания
ЕРУ 10
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Хигиенни правила и норми

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

4
на Асистент на лекар по дентална медицина
4
4

Резултат от учене 10.1: Знае основните правила на асептика и антисептика
Знания

Умения

•П
 ознава видовете дезинфекционни разтвори и препарати, тяхното съхранение
и приложение
• Познава различните превързочни материали
• Познава мекия и твърдия дентално-медицински инструментариум
• Подготвя дезинфекционни разтвори в различни концентрации
• Извършва дезинфекция
• Извършва дейности по превенция на вътреболнични инфекции
• Извършва дейности по противоепидемичен контрол и управление на опасните материали
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•С
 амостоятелно подготвя дезинфекционни разтвори в различни концентрации
според обработваната среда и указанията на производителя
• Извършва дезинфекция според мястото, формите и начините за приложение
на дезинфекционните средства
• Извършва самостоятелно и качествено дейности по противоепидемичен контрол и управление на опасните материали

Резултат от учене 10.2: Дезинфекцира повърхности, предмети и медицинско оборудване
Знания

•
•
•
•

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

Умения

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 звършва предварително почистване
И
Дезинфекцира плотове и работна маса
Дезинфекцира стола на пациента
Дезинфекцира стола на лекаря по дентална медицина
Дезинфекцира стола на асистента на лекаря по дентална медицина
Дезинфекцира наконечниците
Извършва основна дезинфекция на плювалника
Извършва основна дезинфекция на рефлектор, фотополимерна лампа, скалер
Извършва дезинфекция на подови повърхности

Компетентности

•С
 амостоятелно почиства и дезинфекцира подови повърхности, предмети и
медицинско оборудване

методи за предварително почистване
методи и средства за дезинфекция на медицинско оборудване
алгоритъма за дезинфекция на медицинското оборудване
методи за дезинфекция на подови повърхности

Резултат от учене 10.3: Извършва стерилизация на дентално-медицинския инструментариум и на дентално-медицинските консумативи
Знания

•П
 ознава методи за обработка на замърсените инструменти
• Познава методи за почистване на инструментите – с ултразвук или механично
• Познава методи за опаковка на едрия инструментариум – ръчно или с опаковъчна машина
• Познава методи за опаковка на дребния инструментариум (борери, диамантени пилители и други ротационни инструменти) – ръчно или с опаковъчна
машинa
• Познава методи за стерилизация на ролки и марли
• Познава работата с автоклав
• Познава алгоритъма на стерилизация на медицинския инструментариум
• Познава реда за организиране на пълния комплект инструменти

Умения

•И
 звършва по график стерилизация на инструментариума и консумативите
• Пренася замърсените инструменти до зоната за обработка по начин, който
свежда до минимум риска от експозиция за хората и околната среда
• Почиства инструментите – с ултразвук или механично
• Опакова едрия инструментариум – ръчно или с опаковъчна машина
• Опакова дребния инструментариум (борери, диамантени пилители и други
ротационни инструменти) – ръчно или с опаковъчна машинa
• Зарежда и стерилизира ролки и марли
• Зарежда автоклава и поставя индикатор
• Изважда стерилизирания инструментариум и го подрежда в медицинския
шкаф
• Осигурява пълен комплект стерилни инструменти
• Води и съхранява журнал за стерилизация

Компетентности

•С
 амостоятелно и качествено извършва дезинфекция и стерилизация на денталния инструментариум (дребен и едър)
• С амостоятелно и качествено извършва стерилизация на медицински инструментариум
• О рганизира самостоятелно и правилно подреждането на пълния комплект
инструменти

Резултат от учене 10.4: Участва в дейности по профилактика на вътреболнични инфекции
Знания

•П
 ознава плана на лечебното заведение за предотвратяване разпространението на инфекции
• Познава колективните и индивидуалните защитни средства
• Познава различни хигиенни и дезинфекционни препарати
• Познава особеностите на противоепидемичния режим в операционния блок
• Познава рисковете в работата си, свързани с вътреболничните инфекции
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Умения

•И
 зпълнява приетия в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ
план за предотвратяване разпространението на инфекции по пътя пациент – персонал и/или персонал – пациент
• Прилага изискванията за носене на работно облекло и лични предпазни средства
• Прилага различни хигиенни и дезинфекционни препарати
• Спазва противоепидемичния режим в операционния блок

Компетентности

•С
 триктно изпълнява приетия в лечебното заведение за дентално-медицинска
помощ план за предотвратяване разпространението на инфекции
• Спазва и контролира стриктно хигиенизацията на денталния кабинет, операционната, чакалнята, сервизните помещения и др.
• Използва правилно лични предпазни средства
• Способен е да разпознава и избягва рисковете в работата си, свързани с вътреболничните инфекции

Резултат от учене 10.5:

Участва в дейности по противоепидемичен контрол и управление на опасните
материали

Знания

•
•
•
•

Умения

•П
 оставя замърсения текстил в непропусклива торба с етикет за биологична
опасност или съответен етикет с цветен код
• Организира прането на замърсеното работно облекло в обществени перални
• Организира ежедневното (или по-често при необходимост) изхвърляне на медицинските престилки за еднократна употреба
• Организира смяната на защитните маски след всеки пациент или по-често
при нужда
• Организира смяната на ръкавиците след всеки пациент или по-често при
нужда
• Организира почистването на предпазните очила (лицевия щит) след всеки
пациент
• Следи за наличната маркировка и ежедневното почистване на контейнерите за
битов и биологичен отпадък, както и на контейнера за остри предмети (игли)
• Организира извозването на биологичния отпадък от специализирана фирма

Компетентности

•О
 съществява ефективно противоепидемичен контрол и управление на опасните материали

 ознава реда за обработване на замърсения текстил
П
Познава реда за изпиране на замърсеното работно облекло
Познава реда за смяна или изхвърляне на работното облекло
Познава реда за маркировка и почистване на контейнерите за битов и биологичен отпадък, както и на контейнера за остри предмети (игли)
• Познава реда за извозване на биологичния отпадък

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Тест/писмен изпит за проверка на знанията по „Хигиенни правила и норми
в лечебните заведения“
Средство 2:
• Практическо задание, свързано с дезинфекция и стерилизация
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Теория: учебен кабинет
• Практика: дентален кабинет/манипулационна
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Познава основните правила на асептика и антисептика
• Познава начините за дезинфекцията на повърхности, предмети и медицинско
оборудване
• Познава начините за стерилизацията на денталния инструментариум и медицинските консумативи
• Познава дейностите по превенция на вътреболнични инфекции
• Познава дейностите по противоепидемичен контрол и управление на опасните
материали
За средство 2:
• Извършва самостоятелно дезинфекция на повърхности, предмети и медицинско оборудване
• Извършва самостоятелно стерилизация на медицински инструментариум
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ЕРУ 11
Наименование на
единицата:

Прием на пациент

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Регистрира пациента в учетната и отчетната форма, водена от съответното лечебно заведение за дентално-медицинска помощ, или в използвания софтуер

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•Р
 егистрира пациента за преглед, обработва и отразява правилно получената
информация

Резултат от учене 11.2:

Подготвя пациента за диагностика и лечение

Знания

•П
 ознава алгоритъма за прием на пациент
• Описва стъпките при подготовка на инструментите и аксесоарите за работа
• Познава правилата и инструкциите по спазване на хигиената

Умения

•
•
•
•
•
•
•

Компетентности

•О
 съществява прием на пациента при спазване на утвърдения алгоритъм
• Подготвя самостоятелно юнита и инструментариума за работа
• Подготвя пациента за предстоящите процедури

 ознава нормативните изисквания за документооборота
П
Назовава стъпките при обработка на медицинската документация
Познава реда за водене на амбулаторния журнал
Познава реда за попълване на амбулаторния лист
Познава заболяванията, на които асистентът на лекаря по дентална медицина
трябва да обръща особено внимание
• Познава рисковете в работата на асистента на лекаря по дентална медицина
 одготвя лично досие на пациента
П
Регистрира личните данни на пациента
Поддържа регистър на личните данни на пациента
Записва налични алергии и заболявания
Записва минали заболявания (хепатит А, В и С, ХИВ и др.)

 риема и подготвя пациента за преглед
П
Настанява пациента, поставя протектор и регулира рефлектора
Подготвя юнита за работа
Приготвя денталния инструментариум за работа
Слага личните предпазни средства и заема позиция за асистиране
Спазва поверителност на личната информация
Прилага правилата и инструкциите по спазване на хигиената

Средства за оценяване: Средство 1:
• Тест/писмен изпит за проверка на знанията по прием на пациент
Средство 2:
• Практическо задание, свързано с регистрация на пациент и подготвянето му
за диагностика
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Теория: учебен кабинет
• Практика: дентален кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира знания за прием на пациента
За средство 2:
• Регистрира пациента
• Приема и подготвя пациента за диагностика и лечение
ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Асистиране (алгоритъм на поведение) при диагностични и лечебни процедури

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на
професията:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Асистира на лекаря по дентална медицина („работа на четири ръце“)

Знания

•П
 ознава разположението на работните зони в денталния кабинет
• Посочва денталното оборудване, разположено в работните зони на денталния
кабинет
• Описва часовниковата концепция на операционните зони
• Познава видовете медицински инструменти и тяхното предназначение
• Познава медицинските материали (консумативи) и тяхното приложение
• Назовава и описва различни техники при асистиране
• Описва различни състояния на пациента в хода на лечебния процес
• Знае основните изисквания към асистента на лекаря по дентална медицина при
асистиране

Умения

•З
 аема правилна позиция в работните зони на денталния кабинет в зависимост
от предстоящата работа
• Организира придвижването си в работните зони според часовниковата концепция
• Подава инструменти и материали на лекаря по дентална медицина
• Прилага различни техники на асистиране

Компетентности

•А
 систира на лекаря по дентална медицина в хода на лечебния процес, проявявайки прецизност и отговорност
• Реагира адекватно при различните състояния на пациента

Резултат от учене 12.2:

Асистира при консервативно зъболечение

Знания

•
•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
–
–
–
•
•

Компетентности

•А
 систира ефективно при консервативно зъболечение, като изпълнява точно
указанията на лекаря по дентална медицина

Резултат от учене 12.3:

Асистира при хирургични интервенции

Знания

•П
 ознава принципите на лечение на хирургичните заболявания на зъбите и
устната кухина
• Познава процедурата, необходима за цялостен хирургичен преглед
• Познава инструментите, които се използват в хирургичната практика
• Обяснява показанията за употреба на инструментите, които се използват в
хирургичната практика
• Дефинира изискванията при асистиране в хирургичната практика
• Описва ролята на асистента на лекаря по дентална медицина в процеса на
имплантиране

Умения

•
•
•
•

Компетентности

•А
 систира ефективно при хирургично зъболечение, като изпълнява точно указанията на лекаря по дентална медицина

 ознава процедурата по извършване на цялостен преглед
П
Посочва инструментите, които се използват в консервативното зъболечение
Дефинира процеса и принципите на зъбната препарация
Описва процедурата на амалгамна реставрация
Описва процедурата на композитната реставрация
Назовава задачите на асистента на лекаря по дентална медицина при възстановителни процедури
• Описва ролята на асистента на лекаря по дентална медицина в естетичната
дентална медицина
 систира при извършване на клиничен преглед
А
Записва регистрираните данни от денталния преглед
Асистира при:
зъбна препарация
амалгамна реставрация
композитна реставрация
Подпомага лекаря по дентална медицина при възстановителни процедури
Подпомага лекаря по дентална медицина в естетичната дентална медицина

 систира при извършване на клиничен и цялостен хирургичен преглед
А
Записва регистрираните данни от денталния преглед
Асистира при хирургична интервенция
Изпълнява протокола на асистиране при поставяне на импланти

С Т Р.
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Резултат от учене 12.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 12.5:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 12.6:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 12.7:
Знания
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Асистира в протетична дентална медицина
• Познава процесите и принципите на протезиране
• Описва процедурата при неподвижно протезиране
• Изрежда стъпките при подвижно протезиране
• Дефинира процедурата при надимплантно протезиране
• Изброява изискванията към асистента на лекаря по дентална медицина при
надимплантно протезиране
• Асистира при извършване на клиничен преглед
• Регистрира данните от денталния преглед
• Асистира при неподвижно протезиране
• Асистира при подвижно протезиране
• Асистира при надимплантно протезиране
• Асистира ефективно при протетични процедури, като изпълнява точно указанията на лекаря по дентална медицина
Асистира при пародонтални процедури
•П
 ознава процедурите, необходими за цялостен пародонтален преглед
• Посочва инструментите, които се използват в пародонтологията и обяснява
показанията за тяхната употреба
• Изброява изискванията към асистента на лекаря по дентална медицина при
лечение на заболявания на оралната лигавица
• Асистира при извършване на клиничен преглед
• Регистрира данните от денталния преглед
• Асистира при лечение на пародонтални заболявания
• Асистира при лечение на заболявания на оралната лигавица
• Асистира ефективно при пародонтални процедури, като изпълнява точно указанията на лекаря по дентална медицина
Асистира при ортодонтски процедури
•П
 ознава задачите на асистента на лекаря по дентална медицина при ортодонтски процедури
• Посочва инструментите, които се използват в ортодонтията, и обяснява показанията за тяхната употреба
• Асистира при извършване на клиничен преглед
• Регистрира данните от денталния преглед
• Асистира при ортодонтски процедури
• Асистира ефективно при ортодонтски процедури, като изпълнява точно указанията на лекаря по дентална медицина
Асистира при дентално лечение на деца

•П
 ознава принципите на зъбна препарация
• Познава задачите на асистента на лекаря по дентална медицина в процеса на
амалгамна реставрация
• Назовава стъпките на композитната реставрация
• Изброява задачите на асистента на лекаря по дентална медицина при композитната реставрация
• Описва процеса на силанизация
Умения
• Асистира при извършване на клиничен преглед
• Регистрира резултатите от денталния преглед във водената от лечебното заведение за дентално-медицинска помощ учетна и отчетна документация или в
използвания софтуер
• Асистира при амалгамна реставрация при деца
• Асистира при композитната реставрация
• Асистира в процеса на силанизация
Компетентности
• Асистира ефективно при детско зъболечение, като изпълнява точно указанията
на лекаря по дентална медицина
Средства за оценяване: Средство 1:
• Тест/писмен изпит за проверка на знанията по асистиране в дентална медицина
Средство 2:
• Практическо задание
 Асистиране или „работа на четири ръце“
 Асистиране при консервативно зъболечение
 Асистиране при хирургични интервенции
 Асистиране в протетична дентална медицина
 Асистиране при пародонтални процедури
 Асистиране при ортодонтски процедури
 Асистиране при дентално лечение на деца
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Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Теория: учебен кабинет
• Практика: дентален кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира знания относно асистирането в денталната медицина
За средство 2:
• Асистира на лекаря по дентална медицина („работа на четири ръце“)
• Асистира при консервативно зъболечение
• Асистира при хирургични интервенции
• Асистира в протетична дентална медицина
• Асистира при пародонтални процедури
• Асистира при ортодонтски процедури
• Асистира при дентално лечение на деца
ЕРУ 13
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Участие в профилактиката на оралните заболявания и промоция на денталното здраве
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по ЕКР:

4

4

Резултат от учене 13.1: Описва значението на превантивната дентална медицина
Знания

•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

•
•
•

 ознава целта на превантивната дентална медицина
П
Познава компонентите на една пълна програма за превенция
Знае значението на личната орална хигиена за здравето на пациента
Познава значението на промотивната, профилактично-лечебната и възстановителната дейност в областта на денталната медицина
Обяснява на пациента възникването на дентално разрушение и кариес
Обяснява на пациента ролята на кариогенните храни за възникването на
дентален кариес
Обяснява на пациента ролята на плаката за денталния кариес и периодонталното заболяване
Обяснява на пациента процеса на деминерализация и реминерализация на
зъбите
Обяснява на пациента възникването на пародонтално заболяване
Обяснява на пациента възникването на лигавично заболяване
Може да обучава пациентите за поддържане на лична орална хигиена

Резултат от учене 13.2: Участва в дейности по промоция на денталното здраве
Знания

•
•
•
•
•

Знания

•О
 писва възможностите за опазване на денталното здраве
• Познава възможностите за опазване на денталното здраве чрез съблюдаване
на добри здравни навици и поддържане на лична орална хигиена
• Познава негативните ефекти на денталните заболявания
• Подпомага пациента в изграждането на добри здравни навици
• Подпомага пациента да поддържа добра орална хигиена
• Консултира пациента относно грижете за запазване на денталното здраве

 ознава принципите на превантивната дентална медицина
П
Знае значението на лична орална хигиена
Познава методи за поддържане на лична орална хигиена
Назовава изискванията при асистиране в денталната профилактика
Познава значението на промотивната, профилактично-лечебната и възстановителната дейност в областта на денталната медицина
Умения
• Демонстрира на пациента прилагане на пълна програма за превенция
• Демонстрира на пациента измиване на зъбите с четка
• Демонстрира на пациента почистване на зъбите с конец
• Асистира при почистване на зъбен камък
• Асистира при профилактичен преглед
Компетентности
• Подпомага пациента при формиране на здравни навици и поддържане на
лична орална хигиена
• Асистира ефективно при различните видове профилактични процедури
Резултат от учене 13.3: Мотивира пациента за запазване на денталното здраве

Умения
Компетентности

С Т Р.
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Средства за оценяване: • Т
 ест/писмен изпит за проверка на знанията по профилактика и мотивация
на пациента
• Практика – демонстрация на дейности по превенция на денталното здраве
Условия за провеждане • Теория: учебен кабинет
на оценяването:
• Практика: дентален кабинет
Критерии за оценяване: • Познава значението на превантивната дентална медицина
• Познава дейностите по превенция на денталното здраве
• Познава методи за мотивация на пациента
ЕРУ 14
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Административна дейност в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Асистент на лекар по дентална медицина

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1:

Събира, регистрира и обработва данни, обезпечава дейността на кабинета

Знания

•
•
•
•
•
•
•
•

Умения

Компетентности

Резултат от учене 14.2:
Знания

4

4

 ознава изискванията за документооборота
П
Познава структурата на регистъра на личните данни на пациента
Обработва личните данни на пациента
Поддържа регистъра на личните данни на пациента
Изработва графици за деня, седмицата, месеца, годината
Планира дейността на кабинета
Планира материали, необходими за дейността на денталния кабинет
Изготвя заявки за материали и консумативи, необходими за дейността на кабинета
• Изготвя текущи справки и ги предоставя на лекаря по дентална медицина
• Участва в изготвянето на месечните и годишните справки
• Обобщава събраните данни и ги предоставя на лекаря по дентална медицина в
табличен, графичен и/или текстови вид
• Ефективно планира дейността на кабинета, съблюдавайки натовареността на
графика
• Рационално планира материали и консумативи, необходими за дейността на
денталния кабинет, съобразявайки се с наличните ресурси
• Правилно обработва различни типове данни, спазвайки поверителност, изготвя
обобщени справки в подходящ вид
Води учетна и отчетна документация, утвърдена от НЗОК и МЗ

Умения

 ознава националния рамков договор
П
Познава изискванията към денталния кабинет
Познава изискванията за текущия документооборот
Познава отделните документи, тяхното предназначение, реда за използването
им
• Работи с изискваната от НЗОК документация

Компетентности

• Спазва стриктно изискванията за документооборота

Резултат от учене 14.3:

Създава и съхранява архива на лечебното заведение за дентално-медицинска
помощ в съответствие с действащите нормативни изисквания
• Знае вътрешните правила на отчетност и документална изрядност
• Познава графика за отчитане на документите
• Познава изискванията за попълване на приходно-разходни документи, отчети,
заявки и други и реда за изготвянето им
• Изготвя справки и отчети и ги предоставя на лекаря по дентална медицина
• Изготвя приходно-разходни документи, заявки и др.
• Участва в изготвянето на месечните и годишните отчети
• Попълва и води правилно различните видове отчетни документи

Знания

Умения
Компетентности

•
•
•
•

Средства за оценяване: • Тест/писмен изпит за проверка на знанията за работа с документи
Условия за провеждане • Теория: учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: • Р
 аботи с регистри, технологична и отчетна документация
• Работи с документи по НЗОК
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен
кабинет или в учебна зала. Учебният кабинет е
оборудван с работно място за всеки обучаван
(работна маса и стол), работно място за обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска
(бяла, черна – според възможностите на залата),
аудио-визуална техника, мултимедия с лаптоп,
екран за мултимеди я, програмни проду кти,
информационни табла, у чебни видеофилми,
интернет.
4.2. Учебни материали
Демонстрационни макети и модели (схеми,
диаг рами, слайдове с презентации), у чебни
видеофилми, образци на документи, използвани в практиката – дневник за стерилизация,
амбулаторен лист, формуляри за направления,
постери, табла и нормативни документи, свързани с дейността, наръчници за здравословни
и безопасни условия на труд.
4.3. Учебно-тренировъчен дентален кабинет
За извършване на професионални дейности,
свързани с прием на пациенти – дентален юнит,
протектор, лампа, инструментариум и обзавеждане съгласно изискванията, определени в
съответния медицински стандарт и в действащия
национален рамков договор.
За извършване на професионални дейности,
свързани с подготовка на асистента на лекаря
по дентална медицина за работа „на четири
ръце“ – дентален юнит, работна(и) масичка(и),
дентален инструментариум, аксесоари, дезинфектанти, препарати, работно облекло, лични
предпазни средства.
За извършване на професионални дейности,
свързани с подготовка на асистента на лекаря
по дентална медицина за асистиране – дентален
юнит, протектор, лампа, инструментариум и
обзавеждане съгласно изискванията, определени
в съответния медицински стандарт и в действащия национален рамков договор, работно
облекло, лични предпазни средства.
За извършване на професионални дейности,
свързани с асистиране в консервативната мед и ц и на: ден та лен юн и т, п ро т ек т ор, лам па,
и нс т ру мен т ари у м и о б з а в еж да не с ъгл ас но
изискванията, определени в съответния медицински стандарт и в действащия национален
рамков договор.
За извършване на професионални дейности,
свързани с асистиране в денталната хирургия:
дентален юнит, протектор, лампа, хирургичен
и нс т ру мен т ари у м и о б з а в еж да не с ъгл ас но
изискванията, определени в съответния медицински стандарт и в действащия национален
рамков договор.
За извършване на професионални дейности,
свързани с асистиране в протетичната медицина:
дентален юнит, протектор, лампа, инструментариум и обзавеждане съгласно изискванията,
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определени в съответния медицински стандарт
и в действащия национален рамков договор.
За извършване на професионални дейности,
свързани с подготовка на медицинския инструментариум за стерилизация – едър и дребен
инструментариум, опаковъчна хартия, опаковъчна машина, дестилатор, автоклав, метална
четка, ултразвук за почистване, дезинфектант,
твърди контейнери, медицински плот, медицински шкаф.
За извършване на професионални дейности,
свърза н и с п рева н т и вна ден та л на мед и ц ина – четка за зъби, конци, брошури, листовки,
табла и други обучителни материали.
За извършване на професионални дейности,
свързани с осигуряване хигиената на денталния
кабинет: кърпи, четки, мопове, кофи, дезинфектанти.
За извършване на професионални дейности,
свързани с осигуряване на противоепидемичен
контрол и управление на опасните материали,
са необходими материали за практическо обучение: непропускливи торби, етикети с цветен
код, работно облекло, престилки за еднократна
употреба, лични предпазни средства, ръкавици,
контейнери и др.
4.4. Дентален кабинет
Обучението по практика се провежда индивидуално и групово в лечебни заведения за
дентално-медицинска помощ (медико-дентален
център, дентален център, индивидуални или
групови практики за първична или специализирана дента лно-медицинска помощ), пол учили положителна акредитационна оценка за
обучение по дентално-медицинска специалност
от номенклатурата на специалностите и сроковете за придобиването им по реда на Закона
за лечебните заведения.
Денталният кабинет трябва да бъде оборудван с дентално-медицински юнит с пациентски
стол и периферия; лекарствен шкаф; инструментална масичка; амалгамобъркачка, фотополимерна лампа, дестилатор, апекслокатор,
скалер, електрокаутер, шейкъри и смесители;
а вт ок ла в, опа ковъч на ма ш и на (опа ковъч на
хартия); стерилизационни барабани; дезинфекционни препарати и разтвори; работно облекло,
предпазен шлем (очила).
Инструментариум и консумативи за индивидуална или групова практика за първична или
специализирана дентално-медицинска помощ:
– ден т а л но -мед и ц и нс к и и нс т ру мен т ариум – дентално-медицински пинсети; денталномедицински огледалца; дентално-медицински
с он д и; к лещ и з а г о рн и з ъ би: фр он т а л н и /
кучешки, предкътник, кътник (леви и десни);
мъдреци, корени (байонет); клещи за долни зъби:
фронтални, кучешки (предкътници), кътници,
мъдрец, корени; елеватори – прави и странични
(леви и десни);
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– друг инструментариум – кюрети – прави и
обратни; матрицодържатели: МОД и Айвори;
шпатули – прави и обратни; инструменти за обтурации: щопфери, амалгамоносачи, гладилки;
опалова аптечка; стъклени плочки; петриеви
панички; други инструменти и пособия по преценка на лекаря по дентална медицина.
5. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със
завършено висше образование по съответната
дентално-медицинска специалност от системата
на здравеопазването.
Лекарите по дентална медицина могат да
провеждат обучение по специфичната професионална подготовка, като за асистирането в
различните области на денталната медицина
преподавателите следва да притежават съответ ната специа лност от номенк лат у рата на
специалностите и сроковете за придобиването
им в системата на здравеопазването, определена
в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от Наредба
№ 1 от 2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването: Дента лна
имплантологи я, Детска дентална медицина,
Оперативно зъболечение и ендодонтия, Орална
хирургия, Ортодонтия, Протетична дентална
медицина.
Обу чен ие т о може да с е п р овеж да и о т
медицински сестри с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магист ър“ по специа лност „Управление на
здравните г ри ж и“ и професиона лен опит в
лечебно заведение за дентално-медицинска помощ по единици резултати от ученето – ЕРУ 7.
Комуникация и общуване; ЕРУ 10. Хигиенни
правила и норми; ЕРУ 11. Прием на пациент;
ЕРУ 14. А дминистративна дейност в лечебното
заведение за дентално-медицинска помощ.
Препор ъч и т ел но е на всек и т ри г од и н и
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и
компетентности.
10097
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от
2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения
за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите и за
специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2010 г.; изм., бр. 49 и 82 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 59 и 80 от 2012 г., бр. 10, 56 и 86 от 2014 г.;
изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11, 31
и 84 от 2016 г.; доп., бр. 10, 49 и 66 от 2018 г.)
§ 1. Наименованието на раздел XIІI се
изменя така:
„Допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната
служба на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители в
състава на многонационални формирования
или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи
на територията на страната“.
§ 2. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „На цивилните служители,
командировани“ се заменят с „На военнослужещите и цивилните служители, изпълняващи
военна служба/командировани“.
2. В ал. 3 думите „На военнослужещите,
изпълняващи военна служба“ се заменят с „На
военнослужещите и цивилните служители,
изпълняващи военна служба/командировани
за изпълнение на длъжности“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
10100
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

РЕШЕНИЕ № 1017-ИП
от 30 октомври 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-627
от 18 октомври 2018 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
невъзстановимо увредени, установено с констативен протокол № РП-070 от 31.08.2018 г. на
РИОСВ – Русе, констативен протокол № ДС-35
от 11.09.2018 г. на РИОСВ – Шумен, и констативен протокол № БР-СС-16 от 15.08.2017 г. на
РИОСВ – Велико Търново:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида дъб (Quercus spp.),
намиращо се в землището на гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, обявено със Заповед
№ 1027 от 1.12.1982 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 101 от 1982 г.). Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1431.
1.2. Два броя вековни дървета от вида цер
(Quercus cerris), намиращи се в местност Идиризова
кория, землището на с. Дългач, община Търговище, област Търговище, обявени със Заповед
№ 417 от 12.06.1979 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 56 от 1979 г.). Вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1086.
1.3. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Басановец, землището на с. Драганово, община Горна Оряховица,
област Велико Търново, обявено със Заповед
№ 657 от 13.09.1979 г. на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 79 от 1979 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 273.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
10198

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и
чл. 17, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ) Комисията за финансов
надзор реши:
Разширява обхвата на издадения на ИП „Делтасток“ – АД, със седалище и адрес на управление:
София, бул. Цариградско шосе № 115Г, Мегапарк,
тяло Е, ет. 6, лиценз за извършване на дейност
като инвестиционен посредник с допълнителната
услуга по чл. 6, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ: предоставяне
на услуги, свързани с чуждестранни средства за
плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
Председател:
К. Караиванова
10027

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-8
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във
връзка със заявление вх. № 09-61227-17.10.2018 г.
на СГКК – Варна, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Вълчи дол,
ЕК АТТЕ 12574, община Вълчи дол, одобрени
със Заповед № РД-18-87 от 10.08.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 12574.5.144:
площ: 867 кв. м, начин на трайно ползване: изо
ставена орна земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12574.37.42:
площ: 882 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12574.37.43:
площ: 282 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид нива, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 12574.42.141:
площ: 29 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12574.42.142:
площ: 3727 кв. м, начин на трайно ползване: друг
вид нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12574.43.33:
площ: 57 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12574.56.12:
площ: 782 кв. м, начин на трайно ползване: изо
ставена орна земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12574.59.91:
площ: 9553 кв. м, начин на трайно ползване: за
стопански двор, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 12574.59.92:
площ: 221 кв. м, начин на трайно ползване: за
стопански двор, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 12574.5.35,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници, данни преди
промяната: площ: 13 360 кв. м, данни след промяната: площ: 13 348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.5.136,
начин на трайно ползване: изоставена орна земя,
собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за общинска собственост № 131, том
4, рег. 1310, дело 752 от 5.06.2017 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 10 732 кв. м, данни
след промяната: площ: 10 414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.5.143,
начин на трайно ползване: изоставена орна земя,
собственост на „БГ Агро земеделска компания“ – ЕООД, въз основа на документ: нотариален
акт № 33, том II, рег. 537, дело 237 от 22.02.2018 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ:
15 546 к в. м, да нни след п ром яната: п лощ:
14 944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.29.200,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Вълчи дол, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
17 631 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
17 619 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.30.1, начин на трайно ползване: нива, собственост на ЕТ
„Боян Ангелов Бончев“ въз основа на документ:
нотариален акт за дарение на земеделска земя
№ 33, том 13, рег. 3931, дело 2498 от 28.12.2015 г.
на СВ – Девня, нотариален акт за продажба на
земеделска земя № 34, том 13, рег. 3932, дело 2499
от 28.12.2015 г. на СВ – Девня, Върбан Димитров
Михалев въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план за
земеразделяне № 0341-1 от 11.01.2007 г., издаден
от ОСЗГ – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 8161 кв. м, данни след промяната: площ:
8083 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12574.30.2,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Иван Дуков Иванов въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27
ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне № 0341 от
19.04.1999 г., издаден от ПК – Вълчи дол, данни
преди промяната: площ: 5464 кв. м, данни след
промяната: площ: 5293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.30.3,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Иванка Желязкова Костадинова въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на
собственост с план за земеразделяне № 0341-1 от
22.08.2007 г., издаден от ОСЗГ – Вълчи дол, данни
преди промяната: площ: 5101 кв. м, данни след
промяната: площ: 4883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.30.4,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Йордан Михалев Дичев въз основа на документ:
нотариален акт за продажба на земеделска земя
№ 20, том IV, рег. 2645, дело 718 от 10.10.2001 г.,
издаден от нотариус в РС – Девня, данни преди
промяната: площ: 4555 кв. м, данни след промяната: площ: 4385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.32.1,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Община Вълчи дол въз основа на документ: акт
за частна общинска собственост № 65, том 14,
рег. 3934 от 23.12.2009 г. на СВ – Девня, данни
преди промяната: площ: 1272 кв. м, данни след
промяната: площ: 910 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.32.35,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 0341 от 19.04.1999 г., издаден
от ПК – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 2520 кв. м, данни след промяната: площ:
2511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.32.38,
начин на трайно ползване: напоителен канал,
собственост на МЗГ – ХМС, без документ за
собственост, данни преди промяната: площ:
656 кв. м, данни след промяната: площ: 652 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.32.40,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на собственост в стари реални граници, данни преди промяната: площ: 3328 кв. м, данни след промяната:
площ: 3314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.33.49,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 0341 от 19.04.1999 г., издаден
от ПК – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 1225 кв. м, данни след промяната: площ:
1184 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12574.33.53,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Петър Куртев Петров въз основа на документ:
нотариален акт за продажба на земеделска земя
№ 111, том 14, рег. 3989, дело 2052 от 28.12.2009 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ:
3347 кв. м, данни след промяната: площ: 3167 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.33.63,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на собственост в стари реални граници, данни преди промяната: площ: 692 кв. м, данни след промяната:
площ: 668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.36.13,
начин на трайно ползване: водно течение, река,
собственост на държавата – МОСВ, без документ за собственост, данни преди промяната:
площ: 4413 кв. м, данни след промяната: площ:
4400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.37.38,
начин на трайно ползване: широколистна гора,
собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
1 344 673 кв. м, данни след промяната: площ:
1 344 418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.37.40,
начин на трайно ползване: широколистна гора,
собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
10 0 0 0 к в. м, данни след пром яната: площ:
10 031 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.38.48,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 0341 от 19.04.1999 г., издаден
от ПК – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 8652 кв. м, данни след промяната: площ:
8017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.41.1,
начин на трайно ползване: изоставена орна земя,
собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за общинска собственост № 134, том
4, рег. 1313, дело 755 от 5.06.2017 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 31 228 кв. м, данни
след промяната: площ: 31 175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.41.6,
начин на трайно ползване: дере, собственост на
Община Вълчи дол въз основа на документ: молба по чл. 15, ал. 2 от Наредба № 33 на МЗХП и
МТРС № 1 от 2.07.2010 г., издаден от ПК – Вълчи
дол, данни преди промяната: площ: 14 772 кв. м,
данни след промяната: площ: 15 328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.41.7,
начин на трайно ползване: пасище, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ въз основа на документ: молба по чл. 15,
ал. 2 от Наредба № 33 на МЗХП и МТРС № 1 от
2.07.2010 г., издаден от ПК – Вълчи дол, данни
преди промяната: площ: 14 527 кв. м, данни след
промяната: площ: 14 224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.41.9,
начин на трайно ползване: пасище, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ въз основа на документ: молба по чл. 15,
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ал. 2 от Наредба № 33 на МЗХП и МТРС № 1 от
2.07.2010 г., издаден от ПК – Вълчи дол, данни
преди промяната: площ: 5934 кв. м, данни след
промяната: площ: 5310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.41.15,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол, без документ за собственост, данни
преди промяната: площ: 1869 кв. м, данни след
промяната: площ: 1861 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.41.16,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост в стари реални
граници, данни преди промяната: площ: 686 кв. м,
данни след промяната: площ: 667 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.41.19,
начин на трайно ползване: пасище, собственост на
Община Вълчи дол въз основа на документ: акт
за публична общинска собственост № 115, том 4,
рег. 1354, дело 726 от 23.04.2015 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 19 484 кв. м, данни
след промяната: площ: 19 407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.42.104,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 0341 от 19.04.1999 г., издаден
от ПК – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 2803 кв. м, данни след промяната: площ:
1692 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.42.107,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план за
земеразделяне № 0341 от 19.04.1999 г., издаден от
ПК – Вълчи дол, данни преди промяната: площ:
1612 кв. м, данни след промяната: площ: 1608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.43.28,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Петър Куртев Петров въз основа на документ:
нотариален акт за продажба на земеделска земя
№ 176, том 13, рег. 3729, дело 2534 от 13.12.2011 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ:
5124 кв. м, данни след промяната: площ: 4343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.43.29,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 0341 от 19.04.1999 г., издаден
от ПК – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 1613 кв. м, данни след промяната: площ:
1251 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.43.32,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Община Вълчи дол въз основа на документ: акт
за общинска собственост № 133, том 4, рег. 1312,
дело 754 от 05.06.2017 г. на СВ – Девня, данни
преди промяната: площ: 13 142 кв. м, данни след
промяната: площ: 12 978 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12574.46.1,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Мария Минчева Маркова въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на
собственост с план за земеразделяне № 0341 от
19.04.1999 г., издаден от ПК – Вълчи дол, данни
преди промяната: площ: 4549 кв. м, данни след
промяната: площ: 4100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.46.132,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 0341 от 19.04.1999 г., издаден
от ПК – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 816 кв. м, данни след промяната: площ:
796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.46.157,
начин на трайно ползване: пасище, собственост на
Община Вълчи дол въз основа на документ: акт
за публична общинска собственост № 164, том 5,
рег. 1423, дело 988 от 27.04.2016 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 1797 кв. м, данни
след промяната: площ: 1096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.46.159,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост в стари реални граници, данни преди
промяната: площ: 5282 кв. м, данни след промяната: площ: 5102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.46.162,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
държавна собственост, данни преди промяната:
площ: 5286 кв. м, данни след промяната: площ:
166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.46.164,
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, собственост на МТ въз
основа на документ: акт за публична държавна
собственост (при първоначална регистрация)
№ 33, том III, рег. 1074, дело 453 от 31.03.2005 г.,
издаден от РС – Девня, данни преди промяната:
площ: 24 912 кв. м, данни след промяната: площ:
24 562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.46.165,
начин на трайно ползване: за линии на релсов
транспорт, собственост на МТ въз основа на документ: акт за публична държавна собственост (при
първоначална регистрация) № 30, том III, рег. 1071,
дело 450 от 31.03.2005 г., издаден от РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 5826 кв. м, данни
след промяната: площ: 5647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.46.166,
начин на трайно ползване: за друг поземлен имот
за движение и транспорт, собственост на МТ въз
основа на документ: акт за публична държавна
собственост (при първоначална регистрация)
№ 32, том III, рег. 1073, дело 452 от 31.03.2005 г.,
издаден от РС – Девня, данни преди промяната:
площ: 14 524 кв. м, данни след промяната: площ:
13 686 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12574.46.182,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план за
земеразделяне № 0341 от 19.04.1999 г., издаден от
ПК – Вълчи дол, данни преди промяната: площ:
772 кв. м, данни след промяната: площ: 689 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.47.1,
начин на трайно ползване: нива, държавен поземлен фонд въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план за
земеразделяне № 0341-1 от 24.08.2004 г., издаден
от ОСЗГ – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 30 736 кв. м, данни след промяната: площ:
30 562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.47.43,
начин на трайно ползване: нива, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ въз основа на документ: нотариален акт
за замяна на земеделска земя № РД51-257 от
18.12.2008 г., издаден от ОД „Земеделие“ – Варна,
данни преди промяната: площ: 2532 кв. м, данни
след промяната: площ: 2592 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.47.44,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 0341 от 19.04.1999 г., издаден
от ПК – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 3721 кв. м, данни след промяната: площ:
3728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.47.59,
начин на трайно ползване: депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Вълчи
дол въз основа на документ: акт за публична
общинска собственост № 87, том 9, рег. 2734,
дело 1678 от 22.08.2012 г. на СВ – Девня, данни
преди промяната: площ: 38 275 кв. м, данни след
промяната: площ: 38 544 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.47.60,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост в стари реални граници, данни преди
промяната: площ: 4786 кв. м, данни след промяната: площ: 4735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.49.1,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Огнян Рачев Ганев, Валери Венциславов Иванов
въз основа на документ: нотариален акт № 116,
том 5, рег. 1832, дело 948 от 25.06.2018 г. на
СВ – Девня, нотариален акт № 117, том 5, рег. 1833,
дело 949 от 25.06.2018 г. на СВ – Девня, Панайот
Минчев Бинев въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 0341-1 от 4.04.2007 г., издаден
от ОСЗГ – Вълчи дол, данни преди промяната:
площ: 4126 кв. м, данни след промяната: площ:
4012 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12574.49.2,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Петър Куртев Петров въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 78, том 7, рег. 1817, дело 1270 от
21.06.2011 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 4097 кв. м, данни след промяната:
площ: 3989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.49.3,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Недялка Матева Андонова въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на
собственост с план за земеразделяне № 0341-1 от
14.02.2007 г., издаден от ОСЗГ – Вълчи дол, данни
преди промяната: площ: 2737 кв. м, данни след
промяната: площ: 2665 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.49.4,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Тодор Матеев Жеков въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27
ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне № 0341-1 от
31.01.2007 г., издаден от ОСЗГ – Вълчи дол, данни
преди промяната: площ: 2734 кв. м, данни след
промяната: площ: 2660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.49.6,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Георги Гичев Колев въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27
ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне № 0341-1 от
28.01.2009 г., издаден от ОСЗ – Вълчи дол, данни
преди промяната: площ: 5188 кв. м, данни след
промяната: площ: 5042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.49.7,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Иван Митев Димитров въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 6, том VI от 2.12.1999 г.,
издаден от нотариус в РС – Девня, данни преди
промяната: площ: 6371 кв. м, данни след промяната: площ: 6259 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.49.23,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Петранка Костадинова Стратиева въз основа
на документ: договор за делба на земеделски
имот с нотариално заверени подписи № 116,
том III, рег. 1392 от 21.04.2005 г., издаден от
нотариус в РС – Девн я, данни преди промяната:
площ: 4096 кв. м, данни след промяната: площ:
3982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.49.43,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Тодор Костадинов Петров въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 116, том III, рег. 1392 от
21.04.2005 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 4096 кв. м, данни
след промяната: площ: 3981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.49.49,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Вълчи дол въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост в стари реални граници, данни преди
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промяната: площ: 5365 кв. м, данни след промяната: площ: 4898 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.52.9,
начин на трайно ползване: зеленчукова градина,
собственост на Петър Богданов Богданов, Величка Христова Вълчанова въз основа на документ:
решение по чл. 27а ППЗСПЗЗ за обезщетяване,
придружено със скица въз основа на решение по
чл. 19, ал. 17, т. 1 ППЗСПЗЗ № ОБ2 от 10.08.2004 г.,
издаден от ОСЗГ – Вълчи дол, данни преди промяната: площ: 3440 кв. м, данни след промяната:
площ: 2911 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.52.13,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, собственост на Община Вълчи дол, без
документ за собственост, данни преди промяната:
площ: 2806 кв. м, данни след промяната: площ:
2758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.52.14,
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Борис Калчев
Терзиев въз основа на документ: нотариален акт
за продажба на земеделска земя № 150, том XVIII,
рег. 6188, дело 3659 от 22.12.2006 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 3399 кв. м, данни
след промяната: площ: 2750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.52.15,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Петър Игнатов Колев въз основа на документ: решение на ПК по чл. 27а ППЗСПЗЗ за обезщетяване
със земи от ОПФ, ДПФ или по чл. 19 ППЗСПЗЗ
№ 0857 от 16.02.2005 г., издаден от ОСЗГ – Вълчи
дол, данни преди промяната: площ: 8949 кв. м,
данни след промяната: площ: 8807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.53.9,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, неидентифициран собственик въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на собственост в стари реални граници
№ 0341 от 19.04.1999 г., издаден от ПК – Вълчи
дол, данни преди промяната: площ: 745 кв. м,
данни след промяната: площ: 143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.58.1,
начин на трайно ползване: изоставена орна земя,
собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: акт за общинска собственост № 20, том
5, рег. 1453, дело 1453 от 14.06.2017 г. на СВ – Дев
ня, данни преди промяната: площ: 20 003 кв. м,
данни след промяната: площ: 20 690 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.59.3,
начин на трайно ползване: за стопански двор,
д ържа вен позем лен фон д – МЗХ, без док умент за собственост, данни преди промяната:
площ: 5117 кв. м, данни след промяната: площ:
5087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.59.6,
начин на трайно ползване: за стопански двор,
държавен поземлен фонд – МЗХ, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
40 411 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
30 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.59.9, начин на трайно ползване: за местен път, собственост
на Община Вълчи дол, без документ за собственост, данни преди промяната: площ: 5770 кв. м,
данни след промяната: площ: 5779 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12574.59.45,
начин на трайно ползване: за стопански двор,
държавен поземлен фонд – МЗХ, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
1327 кв. м, данни след промяната: площ: 783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.59.48,
начин на трайно ползване: за стопански двор,
държавен поземлен фонд – МЗХ, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
13 0 0 0 к в. м, данни след пром яната: площ:
12 878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.59.71,
начин на трайно ползване: за стопански двор,
собственост на Живко Димитров Желязков въз
основа на документ: нотариален акт за замяна
на земеделска земя № 253, том 5, рег. 3071, дело
1466 от 16.07.2013 г. на СВ – Девня, данни преди
промяната: площ: 7730 кв. м, данни след промяната: площ: 7688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.59.86, начин на трайно ползване: за местен път, собственост
на Община Вълчи дол, без документ за собственост, данни преди промяната: площ: 9536 кв. м,
данни след промяната: площ: 9935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.59.88,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
собственост на Николай Великов Йорданов въз
основа на документ: нотариален акт за продажба
на земеделска земя № 24, том 8, рег. 2544, дело
1457 от 21.08.2015 г. на СВ – Девня, данни преди
промяната: площ: 14 392 кв. м, данни след промяната: площ: 14 207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.75.1, начин на трайно ползване: нива, собственост на „БГ
Агро земеделска компания“ – EООД, въз основа
на документ: нотариален акт № 93, том VIII, рег.
2326, дело 1524 от 30.06.2016 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 8190 кв. м, данни
след промяната: площ: 8126 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12574.700.1,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
населено място, данни преди промяната: площ:
1 753 511 кв. м, данни след промяната: площ:
1 777 286 кв. м.
6. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 12574.30.6:
площ: 553 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на
собственост с план за земеразделяне № 0341 от
19.04.1999 г., издаден от ПК – Вълчи дол;
поземлен имот с идентификатор 12574.58.2:
площ: 12 468 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, собственост на Община Вълчи дол въз
основа на документ: акт за публична общинска
собственост № 166, том 5, рег. 1414, дело 990 от
27.04.2016 г. на СВ – Девня;
поземлен имот с идентификатор 12574.75.3:
площ: 159 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчи дол въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне.
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Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10148
ЗАПОВЕД № РД-18-1792
от 31 октомври 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. Масларево, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10149
ЗАПОВЕД № РД-18-1793
от 31 октомври 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. Голямо градище, община Опака, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10150
ЗАПОВЕД № РД-18-1794
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Гърчиново, община Опака,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10151
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ЗАПОВЕД № РД-18-1795
от 31 октомври 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. Горско Абланово, община Опака, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10152

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1798
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на гр. Опака, община Опака, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10155

ЗАПОВЕД № РД-18-1799
от 31 октомври 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.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Боровица, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1800
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Вещица, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1797
от 31 октомври 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. Люблен, община Опака, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10154
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10156

ЗАПОВЕД № РД-18-1796
от 31 октомври 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. Крепча, община Опака, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10153

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10157

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 709
от 29 октомври 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 12.12.2018 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 – 80 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общин-
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ска 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 10.12.2018 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.

(в обхват на поземлен имот с идентификатор
02837.501.436 и ПИ с идентификатор 02837.501.9591
по КККР на гр. Батак).
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 431
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 1,
взето с протокол № 9 от 7.08.2018 г. на ЕСУТ при
Община Батак, Общинският съвет – гр. Батак,
реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
във връзка с процедура за промяна предназначението на земеделски земи, върху които е извършено строителство за имот с идентификатор
02837.4.449, м. Требище, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Батак, като с план
за регулация се образуват следните нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І-1706 – „ИВС“, с
площ 255 кв. м и УПИ ІІ-1707 – „За път“, с площ
42 кв. м и с план за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот се предвижда
застроително петно със следните параметри на
застрояване: етажност – 1 – 2 етажа, Нстр. – 7 м,
„свободно застрояване“; плътност на застрояване – максимум – 17%; Кинт. – 0,6, и минимум 50% зелени площи. Устройствената зона е
„Ок“ – „Курорт“.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Батак, пред Административния
съд – Пазарджик.

10025

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1597
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и докладна записка с вх. № ДЗ-471/25.09.2018 г. от зам.-кмета
на община Асеновград Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура: „Уличен водопровод за поземлени имоти КИ 99088.20.74, КИ
99088.20.75, КИ 99088.20.78, КИ 99088.20.86, КИ
99088.20.87 по кадастралната карта на Асеновград,
кв. Долни Воден, и поземлен имот КИ 99087.17.21
по кадастралната карта на Асеновград, кв. Горни
Воден“, съгласно нанесените червени линии и
котировки с черен цвят.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Др. Георгиев

10135

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 430
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 2,
взето с протокол № 9 от 7.08.2018 г. на ЕСУТ при
Община Батак, Общинският съвет – гр. Батак,
реши:
1. Одобрява проект за частично изменение
на план за регулация и план за застрояване за
обект: Част от УПИ V – „Складова база на СП
на БКС“ в кв. 120 по регулационния план на гр.
Батак (в обхват на поземлен имот с идентификатор
02837.501.436 и на поземлен имот с идентификатор
02837.501.2400 по КККР на гр. Батак) и улична
регулация при осови точки – о.т. 425 – о.т. 426
в кв. 120 по регулационния план на гр. Батак

Председател:
К. Ангелова
10112

Председател:
К. Ангелова
10113
РЕШЕНИЕ № 435
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 3,
взето с протокол № 10 от 4.09.2018 г. на ЕСУТ,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява парцеларен план за обект: „Външно
кабелно захранване на имот 001899, м. Китенлика,
с. Фотиново, община Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
10114

подробните устройствени планове на гр. Девня
(кв. Девня и кв. Река Девня, с. Кипра и с. Падина), които са част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ
за обект „Интернет свързаност на територията
на община Девня“.

ОБЩИНА ГАБРОВО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

РЕШЕНИЕ № 200
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 21,
ал. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС Общинският
съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение
(ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) за
част от кв. 223 и кв. 226 по плана на гр. Габрово,
III етап, I част, както следва:
1. Видоизменя се трасето на улица с о.т. 14152206-1417-2115-2116 и се прокарва по осови точки:
2206-2206а-2206б-2115-2116-2116а-2116б-2116в-2116г2116д-2116е-2116ж-2116з-2116и.
2. За сметка на УПИ XVI-10 се обособява
УПИ ХХ – за гаражи.
3. Западната, южната и част от източната регулационна линия на УПИ XVIII-7 се поставят
в съответствие с имотните граници на ПИ с
идентификатор 14218.510.10 по КК на гр. Габрово.
Изменението е нанесено върху скица № 356
от 11.06.2018 г.
Председател:
Л. Георгиева
10115

РЕШЕНИЕ № 920
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Добричкият
общински съвет одобрява общ устройствен план
на община Добричка във фаза окончателен проект.
Възлага на кмета на община Добричка да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
Д. Марев
10138

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 852
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация, план за застрояване и
парцеларен план на трасе за електроснабдяване
и парцеларен план на трасе за водоснабдяване на
новообособения имот ПИ 16359.71.2012.
Председател:
Д. Костадинов
10137

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 519
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Девня, одобрява представения проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за подземна оптична кабелна линия
от гр. Девня до с. Кипра и с. Падина, проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за въздушна оптична кабелна линия
и план-схеми на оптична кабелна линия към

10187

Председател:
Вл. Ненков

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1184
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 109,
ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура за обект: Трасе на
подземна кабелна линия СН 20 kV, трасе на водопровод питейна вода ∅ 90 и транспортен достъп за
захранване на УПИ 030159 – „За производствена
и складова дейност“, в м. До стопанския двор по
КВС, землище с. Каравелово:
1. Трасето на ел. кабел СН 20 kV за захранване
на УПИ 030159 – „За производствена и складова
дейност“, в м. До стопанския двор, землище с.
Каравелово, да премине през общински местен
път № 000813, публична общинска собственост.
Зона с ограничение в ползването – 1,374 дка.
2. Трасето на водопровод за питейна вода
PE HD ∅ 90 за захранване на УПИ 030159 – „За
производствена и складова дейност“, в м. До стопанския двор, землище с. Каравелово, да премине
през местен път № 000813 – публична общинска
собственост, до сервитута на кабел СН 20 kV,
като се свързва със съществуващ водопровод по
уличната регулация на селото. Зона с ограничение
в ползването – 1,795 дка.
3. Трасето на пътна връзка за захранване на
УПИ 030159 – „За производствена и складова
дейност“, в м. До стопанския двор, землище
с. Каравелово, да премине през местен път
№ 000813 – публична общинска собственост, и
да продължи до имота на собственика. Зона с
ограничение в ползването – 0,137 дка.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Т. Шойлеков
10073
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-280
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 6.08.2018 г. на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 19.10.2018 г. на Община Кюстендил
одобрявам план на новообразуваните имоти
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имот с идентификатор
№ 38432.67.90, попадащ в имоти 38432.67.20,
38432.67.12 и 38432.67.14 по кадастралната карта
на с. Коняво, община 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“.

10131

Областен управител:
В. Янев

ЗАПОВЕД № ДС-20-281
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 4.09.2018 г. на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 22.10.2018 г. на Община Кюстендил
одобрявам план на новообразуваните имоти по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатори
№ 16026.551.1 и № 16026.551.2, попадащи в имот
16026.78.102 от кадастралната карта на с. Горановци, община 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“.
Областен управител:
В. Янев
10132
ЗАПОВЕД № ДС-20-282
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 20.08.2018 г. на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 22.10.2018 г. на Община Кюстендил
одобрявам план на новообразуваните имоти
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имот с идентификатор
№ 29386.24.1121, попадащ в имот № 29386.24.91
от кадастралната карта на с. Жиленци, община
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“.
Областен управител:
В. Янев
10133
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 868
от 12 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 3 от
ЗУТ, като взе предвид изложените мотиви в
докладната записка, Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
уст ройст вен п лан – п лан за заст рояване на
к.к. Слънчев бряг-запад, в частта му по отношение на УПИ VIII – общ., с идентификатор
№ 51500.506.316 по кадастралната карта на гр.
Несебър, в кв. 5601 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива, състоящ се от
проект за изменение на подробния устройствен
план – план за застрояване на к.к. Слънчев
бряг-запад, в частта му по отношение на УПИ
VIII – общ., с идентификатор № 51500.506.316
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.
5601 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, и
технически инвестиционен проект за разширение на ЦДГ „Слънце“ и реконструкция на
покрив, с който се установяват следните устройствени показатели за УПИ VIII – общ. (ПИ
51500.506.316): Плътност на застрояване – 30%,
Кинт. – 0,6, Нкорниз – 10 м, и минимална озеленена площ – 50 %. Запазва се устройствената
зона „Сц“ и отреждането „За детско заведение“
съгласно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнат у ри, на дписи и
размери, неразделна част от решението.
Решението за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПЗ ведно с останалите части на
КПИИ, в т.ч. и разрешението за строеж, следва
да се съобщят едновременно чрез обнародване
в „Държавен вестник“.
Решението ведно с останалите части на КПИИ
могат да бъдат оспорени в 30-дневен срок от обнар одването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

10120

Председател:
Р. Кулев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 165
от 26 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
за квартали 301, 302 и 302а по плана на гр. Пазарджик, с който се предвижда изменение на
улична регулация на улиците Места, Дрян, Чинар,
Тополница и Гарибалди, обслужващи кварталите
и ситуиране на застрояване в тях.
С проекта за изменение на ПР се предвижда
обособяване на нови общински УПИ в кварталите,
съобразени с кадастралната основа.
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За обслужване на новообразуваните УПИ
с плана за регулация се променя улица с о.т.
1913а – о.т. 1913б по съществуващата на място.
Проектират се нови участъци от улиците Гарибалди, Чинар и Тополница.
За училище „Г. С. Раковски“ се обособява нов
квартал 302а. Създава се също и нов квартал
301а, заключен между променените участъци
на улиците Места и Гарибалди, улиците Дрян и
Марица. С проекта за изменение на регулацията
се променя източната граница на квартал 302 по
улица Тополница.
С плана за застрояване за новообособените
УПИ в кварталите се предвижда нискоетажно
застрояване с височина до 10 м, при показатели
за зона „Жм“ – Пзастр. – 60%, Позел. – 40%, и
Кинт. – 1,2, съгласно означенията на проекта.

10188

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 169
от 26 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
подземен електропровод с дължина от 333 м, започващо от съществуващ ТНН на МТП „Ханче“
в ПИ 46749.148.88 – полски път, продължава по
него до достигане границите на ПИ 46749.148.126,
местност Каймака, по КККР на с. Мало Конаре, община Пазарджик, който ще бъде захранен
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.
Засегнатата площ е 0,667 дка имоти – общинска собственост.
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Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 351
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 от ЗОС и чл. 8, т. 1, чл. 70,
ал. 2, чл. 82, ал. 1, чл. 103, ал. 4, чл. 108, ал. 2 и
3, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 2,
чл. 133, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с
чл. 134, ал. 2, чл. 188, ал. 1 от ЗУТ и изложените
в предложение с вх. № 18ХІ-339 от 16.08.2018 г.
фактически основания Общинският съвет – гр.
Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПУР
„Комуникационно-транспортен пробив под жп
ареал на Централна гара – Пловдив, свързващ
бул. Васил Априлов и бул. Македония към „Проект „Рехабилитация на железопътен участък
Пловдив – Бургас – фаза 2“, Проект 1: Развитие
на железопътен възел Пловдив“, Участък № 11
Централна гара – Пловдив, като:
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1. В рамките на съществуващата улична регулация по регулационните планове на кв. Триъгълника и Централна градска част, гр. Пловдив,
от нова о.т. 2001 през о.т. 2005, 2006, 2007, 2009,
2011 до 2012 се променя габаритът на пътното
платно на 14 м и два тротоара от 5 м за подземна
улица. Отпадат о.т. 27, 16, 13.
2. В рамките на съществуващата улична регулация по регулационния план на Централна
градска част, гр. Пловдив, от нова о.т. 2003 през
о.т. 2004 до о.т. 2005 се променя габаритът на
пътното платно на 9,50 м и два тротоара минимум
по 3 м за подземна улица.
3. В рамките на съществуващата улична
регулация по регулационния план на кв. Триъгълника, гр. Пловдив, от нова о.т. 2023 до о.т.
2010 улицата става задънена улица с обръщало
и се променя габаритът на пътното платно на 6
м. Отпада о.т. 17.
4. В рамките на съществуващата улична регулация по регулационния план на кв. Триъгълника
и Централна градска част, гр. Пловдив, от нова
о.т. 2025 през нови о.т. 2021, о.т. 2013, о.т. 2014,
о.т. 2016, о.т. 2020 до нова о.т. 2024, от о.т. 2021
до о.т. 2020 се разширява габаритът на пътното
платно с променлив габарит. Отпадат о.т. 12, о.т.
60, о.т. 315, о.т. 360, о.т. 361, о.т. 362.
5. В рамките на съществуващата улична регулация по регулационния план на Централна
градска част, гр. Пловдив, от нови о.т. 2013 и
о.т. 2014 до нови о.т. 2002 и о.т. 2003 е променен
габаритът на 2 пътни платна по 7 м със средна
разделителна ивица и два тротоара по 3 м.
6. В рамките на съществуващата улична регулация по регулационния план на кв. Триъгълника,
гр. Пловдив, от нова о.т. 2016 до о.т. 2008 е променен габаритът на пътно платно от 12 м и два
тротоара с променлива ширина най-малко 6 м.
7. Създава се нова улична регулация за подземна улица от о.т. 2012 през о.т. 2015, о.т. 2016,
о.т. 2018, о.т. 2019, о.т. 2022, о.т. 2026, о.т. 2027,
о.т. 2028, о.т. 2029, о.т. 2030, преминаваща под
улична регулация, УПИ IV-1996, автогара, УПИ
VI-551.107, за движение и транспорт, жп гара,
автогара, общественообслужващи дейности, и
ПИ с идентификатор 56784.551.72 по КККР на гр.
Пловдив, кв. 1А по плана на кв. Въстаническиюг, гр. Пловдив.
8. Променя се уличната регулация от нова о.т.
2030 през нови о.т. 2031, о.т. 2048, о.т. 2049, о.т.
2052, о.т. 2054 до нова о.т. 2055.
9. Променя се уличната регулация от о.т. 573
през о.т. 3А, нови о.т. 2033, о.т. 2034, о.т. 2035,
о.т. 2036, о.т. 2037, о.т. 2038, о.т. 2039, о.т. 2040,
о.т. 2041, о.т. 2042.
10. Променя се уличната регулация от нова о.т.
2033 през нови о.т. 2043, о.т. 2050 до нова о.т. 2055.
11. Променя се уличната регулация от нова
о.т. 2055 през нови о.т. 2056, о.т. 2058, о.т. 2061,
о.т. 2067, о.т. 2069 до нова о.т. 2070.
12. Променя се уличната регулация от о.т. 6
през нови о.т. 2066, о.т. 2065, о.т. 2064, о.т. 2063,
о.т. 2060, о.т. 2059, о.т. 2058 до нова о.т. 2057 и от
нова о.т. 2059 през о.т. 2060 до о.т. 2062.
13. Променя се уличната регулация от о.т. 6
до нова о.т. 2068.
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14. Създава се нов кв. 4А по плана на кв.
Христо Ботев-север, гр. Пловдив.
15. Създава се нов кв. 2 по плана на кв. Македония, гр. Пловдив.
16. Променят се границите на кв. 1, 3 и 4 по
плана на кв. Македония, кв. 1 и 1А по плана на
кв. Въстанически-север и кв. 3, 4, 6, 7, 8, 9 по
плана на кв. Христо Ботев-север, гр. Пловдив.
17. От УПИ II – административна сграда и
културен дом на БДЖ, кв. 357 по плана на кв.
Триъгълника, гр. Пловдив, се създава нов УПИ
II – административна сграда и културен дом на
БДЖ, кв. 357 по плана на кв. Триъгълника.
18. От жп терен и УПИ I – автогара, се образуват три нови УПИ I – автогара, кв. 4 по плана
на кв. Христо Ботев-север, УПИ I-531.2202 – за
обществено обслужване, и УПИ II-531.1987 – за
обществено обсъждане, кв. 4А нов по плана
на кв. Христо Ботев-север, гр. Пловдив.
19. От УПИ I – търговски комплекс и зеленина, кв. 6 по плана на кв. Христо Ботев-север,
гр. Пловдив, се образува нов УПИ I – търговски
комплекс и зеленина, кв. 6 по плана на кв. Христо
Ботев-север, гр. Пловдив.
20. От УПИ I – жилищно строителство, кв. 7,
по плана на кв. Христо Ботев-север се образува
нов УПИ I – жилищно строителство, кв. 7 по
плана на кв. Христо Ботев-север, гр. Пловдив.
21. От УПИ I – жилищно строителство, кв. 8
по плана на кв. Христо Ботев-север се образува
нов УПИ I – жилищно строителство, кв. 8 по
плана на кв. Христо Ботев-север, гр. Пловдив.
22. От УПИ I – жилищно строителство, кв. 9
по плана на кв. Христо Ботев-север се образува
нов УПИ I – жилищно строителство, кв. 9 по
плана на кв. Христо Ботев-север, гр. Пловдив.
23. От УПИ IV-1996, автогара, кв. 1 по плана на кв. Въстанически-север, гр. Пловдив, се
образува нов УПИ IV-1996, автогара, кв. 1А по
плана на кв. Въстанически-север, гр. Пловдив;
от УПИ V-2000, обществена дейност и търговия,
кв. 1 по плана на кв. Въстанически-север, гр.
Пловдив, се образува нов УПИ V-2000, обществена дейност и търговия, кв. 1А по плана на кв.
Въстанически-север, гр. Пловдив.
24. От УПИ I-530.1998, спортна и търговска
дейност, кв. 1 по плана на кв. Въстанически-север, гр. Пловдив, се образува нов УПИ I-530.1998,
спортна и търговска дейност, кв. 1 по плана на
гр. Пловдив.
25. От УПИ I – зеленина, кв. 52 по плана на
кв. Македония, гр. Пловдив, се образува нов УПИ
I – зеленина, кв. 52 по плана на кв. Македония,
гр. Пловдив,
по червените, сините, зелените и кафявите
линии, надписи, зачертавания и щрихи за регулацията и корекции с виолетов цвят – зачертавания, надписи.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Южен“, бул. Македония № 73А, Пловдив 4000.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
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Председател:
С. Петкова
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 914
от 25 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 129,
ал. 1 и чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 2 от ЗУТ, решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 7 от 14.06.2018 г.,
и в съответствие на общия устройствен план
на Свиленград, приет с Решение № 1007 от
26.11.2014 г. на ОбС – Свиленград, Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за разширение на
гробищен парк с УПИ ІІ, кв. (масив) 605 и УПИ
ІІІ, кв. (масив) 603, Свиленград, като съществуващият гробищен парк се урегулира в УПИ І, кв.
(масив) 605, заедно с план-схема за вертикално
планиране.
Неразделна част от настоящото решение е
приложеният ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) и плансхема за вертикално планиране.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Свиленград, пред Административния съд – Хасково, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

10024

За председател:
Цв. Атанасова

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 172
от 23 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 1 и 7 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Севлиево, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план за
разширение с нови граници на пояс І на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около системите
и съоръженията за изкуствено подхранване на
подземните води във водовземните тела на шах
тови кладенци и засяга имоти с идентификатори
65927.59.12, 65927.59.16, 65927.59.21, 65927.59.22,
65927.59.23, 65927.59.26, 65927.59.27, 65927.59.30,
65927.59.31, 65927.59.34, 65927.59.35, 65927.59.36,
65927.59.37, 65927.59.67, 65927.59.124, 65927.59.126,
65927.59.128, 65927.59.129, 65927.59.130, 65927.59.131,
65927.59.133 и нови (проектни) идентификатори
65927.59.153, 65927.59.154, 65927.59.155, 65927.59.156,
65927.59.157, 65927.59.158, 65927.59.159 и 65927.59.160
по КК и КР на землището на гр. Севлиево,
ЕКАТТЕ 65927, община Севлиево, заедно с линейно
трасе за инфилтрационна траншея и сервитут на
трасето спрямо новите граници на пояс І на СОЗ,
с регистър на засегнатите имоти, координатни
регистри с подробни точки и баланси на територията в съответствие с одобреното изменение
на общия устройствен план на община Севлиево.
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Председател:
Здр. Лалева
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ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 567
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 28
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
1. Да се открие процедура за приватизация
на магазин Б, секция 4, със ЗП 57,10 кв. м и 1/2
идеална част от входно антре със ЗП 12,40 кв.
м, намиращ се в УПИ I, кв. 75 по плана на гр.
Стражица, актуван с АЧОС № 7840/17.09.2018 г.
2. Да се спрат всякакъв вид разпоредителни
сделки с имота.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20-ия ден от обнародването в „Държавен
вестник“ в 11 ч. в сградата на Община Стражица,
залата на ет. 3, за продажба на обект – частна
общинска собственост, представляващ: магазин
Б, секция 4, със ЗП 57,10 кв. м и 1/2 идеална част
от входно антре със ЗП 12,40 кв. м, намиращ се в
УПИ I, кв. 75 по плана на гр. Стражица, актуван
с АЧОС № 7840/17.09.2018 г. В случай че срокът
изтича в неприсъствен ден, търгът да се проведе
на следващия присъствен ден.
4. Имотът да се обяви с начална тръжна цена
25 367 лв., на която не се начислява ДДС на
основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, определена от
лицензиран оценител.
5. Стъпка за наддаване – 500 лв.
6. Депозит за участие в размер 5000 лв. да се
внесе по сметка на Община Стражица – IBAN:
BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF, при
Банка „ДСК“ – АД, гр. Стражица. Краен срок
за внасяне на депозита – до 16-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се закупува от
стая № 106 „Общинска собственост“ при Община
Стражица в срок до 14-ия ден от обнародването
в „Държавен вестник“ на цена 120 лв. с ДДС и
се заплаща в брой в касата на Информационния
център.
8. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16-ия ден от обнародването в
„Държавен вестник“ до 16 ч. в Информационния
център на Община Стражица.
9. Срок за извършване на оглед на обекта – от 9 до 12 ч. до 16-ия ден от обнародването
в „Държавен вестник“ всеки работен ден след
предоставен документ за закупена тръжна документация.
10. Упълномощава кмета на общината да
назначи комисия за провеждане на търга, да
определи спечелилия участник и да сключи
договора за продажба. При несключване на договор за приватизация по вина на спечелилия
търга да вземе решение въз основа на протокола
на тръжната комисия за даване на нов срок за
сключване на договор с класирания на второ
място участник.
11. Цената на обекта да се изплати изцяло при
сключване на договора за продажба по посочената
сметка на общината.
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12. Утвърждава тръжна документация, съдържаща обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите.
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Председател:
Ил. Маринов

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 437
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за промяна на
одобрен с Решение № 548 (т. 28) от 29.04.2015 г. и
Решение № 155 (т. 2) от 29.08.2016 г. за частична
промяна на ПУП – ПП за „Прокарване на трасе
за КСрН 20 kV от БКТП „Моста“ – с. Срем, до
БКТП-2 – с. Княжево, в частта „КСрН от КМ
„Ловно“ – с. Княжево, до БКТП-2 – с. Княжево“,
представляващ съставна част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива за „КСрН
20 kV от КМ „Ловно“ – с. Княжево, до БКТП-2 –
с. Княжево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.

10122

Председател:
В. Сяров

РЕШЕНИЕ № 438
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за промяна на
одобрен с Решение № 548 (т. 28) от 29.04.2015 г.
и Решение № 155 (т. 2) от 29.08.2016 г. за частична промяна на ПУП – ПП за „Прокарване
на трасе за КСрН 20 kV от БКТП „Моста“ – с.
Срем, до БКТП-2 – с. Княжево“, в частта „КСрН
от КМ „Пътно“ – с. Срем, до КМ „Ловно“ – с.
Срем“, представляващ съставна част от КПИИ
за „КСрН 20 kV от К М „Пътно“ – с. Срем,
до КМ „Ловно“ – с. Княжево“, с възложител:
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив,
КЕЦ – Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.

10123

Председател:
В. Сяров

РЕШЕНИЕ № 439
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
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Одобрява изготвения проект за промяна на
одобрен с Решение № 548 (т. 28) от 29.04.2015 г. и
Решение № 155 (т. 2) от 29.08.2016 г. за частична
промяна на ПУП – ПП за „Прокарване на трасе
за КСрН 20 kV от БКТП „Моста“ – с. Срем, до
БКТП-2 – с. Княжево“, в частта: „КСрН 20 kV
от БКТП „Моста“ – с. Срем, до КМ „Пътно“ – с.
Срем“, представляващ съставна част от КПИИ
за „КСрН 20 kV от К М БКТП „Моста“ – с.
Срем, до КМ „Пътно“ – с. Срем“, с възложител:
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив,
КЕЦ – Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
Председател:
В. Сяров

10124

65. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, строителни материали
в площ „Кариерни материали-5“, разположена в
землището на с. Чепинци, район „Нови Искър“,
област София, и описана със следните координати
в координатна система БГС 2005, зона 34.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4734650,514

697487,925

2.

4734247,821

697103,512

3.

4733800,293

697486,060

4.

4733682,210

697361,978

5.

4733525,340

697630,711

6.

4733458,295

697715,251

7.

4733430,709

697743,809

8.

4733390,359

697768,636

9.

4733321,082

697807,493

10.

4733290,163

697805,873

11.

4733260,648

697777,812

12.

4733221,922

697762,304

13.

4733176,584

697785,453

14.

4733131,911

697831,801

15.

4733015,568

697962,829

16.

4732921,167

698105,298

17.

4732828,515

698168,732

18.

4732769,787

698198,642

19.

4732750,630

698324,618

20.

4732954,894

698301,685
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№

Х (m)

Y (m)

21.

4733196,401

698013,870

22.

4733330,712

698087,739

23.

4733602,678

698239,621

24.
4733884,161
698416,367
10134
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-64 от 7.11.2018 г. за обект: Механизирано
подновяване на железопътната инфраструктура
и съоръженията към нея в междугарието „Тулово – Змейово“, от км 226+379 (НС № 2 гара
Тулово) до км 238+700 (НС № 1 гара Змейово), с
обща дължина 12 321 м, по 4-та главна жп линия
„Русе – Подкова“. На основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
10079
54. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 във връзка
с чл. 145, ал. 1, т. 3, буква „в“, чл. 143, ал. 1,
чл. 144, ал. 1 и 3 от ЗУТ е издал на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Разрешение за строеж
№ РС-62 от 5.11.2018 г. за строеж: „Инженеринг
на осигурителна техника в гарите Ботев, Калофер,
Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово по трета
главна железопътна линия – подмяна на релсови
вериги със система броячи на оси“, в обхвата на
транспортната територия – публична държавна
собственост, предоставена за управление на ДП
„НКЖИ“, с местонахождение: землищата на с.
Куртово, с. Васил Левски и гр. Калофер, община
Карлово, област Пловдив, с. Осетеново, с. Тъжа,
с. Търничени, с. Горно Сахране, община Павел
баня, област Стара Загора, с. Дунавци, с. Шейново,
с. Копринка, с. Черганово и с. Овощник, община
Казанлък, област Стара Загора. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10190
57. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4 във връзка
с чл. 145, ал. 1, т. 3, буква „б“, чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 от ЗУТ е издал на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД,
Разрешение за строеж № РС-63 от 5.11.2018 г. за
строеж: „Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220 kV, подобект Поле 3“, с местонахождение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“
в поземлен имот № 000218 по картата на възстановената собственост на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца. На основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
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Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10191
42. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 53/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Виолета Асенова Мишкова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три години и шест месеца.
10142
15. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180022091-0000833 от 13.11.2018 г. възлага на „Сити
Констракшън“ – ООД, ЕИК 175429727, адрес
за кореспонденция: София, ул. Струмица № 3,
представлявано от Стефан Христов Холиолчев и
Веселин Цветков Алексиев, следните недвижими
имоти: 1. апартамент № 38 с идентификатор:
02676.18.1001.1.38, намиращ се в Банско, местност
Грамадето, ул. Полежан № 9, на четвърти етаж
в четириетажна жилищна сграда, изградена в
поземлен имот с планоснимачен № 019001, целият
с площ общо 2414 кв. м, при граници по документ за собственост: от две страни – полски път
на Община Банско и скали на Община Банско;
апартаментът се състои от дневна с трапезария
и кухненски бокс, баня с тоалетна, спалня и
тераса, с продаваема площ 63,35 кв. м, от които застроена площ на апартамента 52,19 кв. м;
обектът се продава заедно с принадлежащите
му 1,25 % идеални части, съответстващи на
11,16 кв. м от общите части на сградата, в която
се намира, както и принадлежащите му 1,10 %
от правото на собственост върху гореописания
поземлен имот; 2. апартамент № 39 с идентификатор: 02676.18.1001.1.39, намиращ се в Банско,
местност Грамадето, ул. Полежан № 9, на четвърти етаж в четириетажна жилищна сграда,
изградена в поземлен имот с планоснимачен
№ 019001, целият с площ общо 2414 кв. м, при
граници по документ за собственост: от две
страни – полски път на Община Банско и скали
на Община Банско; апартаментът се състои от
входно антре, дневна с трапезария и кухненски
бокс, баня с тоалетна, две спални, тоалетна и
тераса, с продаваема площ 118,52 кв. м, от които застроена площ на апартамента 97,64 кв. м;
обектът се продава заедно с принадлежащите
му 2,34 % идеални части, съответстващи на
20,88 кв. м от общите части на сградата, в която
се намира, както и принадлежащите му 2,09 %
от правото на собственост върху гореописания
поземлен имот.
10199
19. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180010-091
-0000787/31.10.2018 г. възлага на Диана Емилова
Любомирова с адрес за кореспонденция: София,
ж.к. Дружба, бл. 33, вх. Е, ет. 4, ап. 102, следния
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недвижим имот: парцел ХІІІ, имот № 73 в квартал 12 по плана на с. Рашка Гращица, община
Невестино, област Кюстендил, с площ 175 кв. м
ведно с построената в него двуетажна масивна
сграда – кооперативен дом със ЗП 95 кв. м и РЗП
190 кв. м. Имотът е с граници – от изток, запад
и юг – улици; от север – парцел XІІ – отреден за
клуб, и парцел XIV – отреден за черква. Имотът
е закупен за 7310 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението за възлагане, което подлежи на вписване от съдията по
вписванията при районния съд по местонахождението на имота.
10087
20. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180010-0910000786/31.10.2018 г. възлага на Диана Емилова
Любомирова с адрес за кореспонденция: София,
ж. к. Дружба, бл. 33, вх. Е, ет. 4, ап. 102, следния
недвижим имот: парцел VIII, имот № 80 в квартал 12 по плана на с. Рашка Гращица, община
Невестино, област Кюстендил, с площ 856 кв. м
ведно с построената в този парцел масивна
сграда – хлебарска фурна, със ЗП 242 кв. м,
съгласно А ДС № 73/12.05.1965 г. Имотът е с
граници: от изток – улица от о.т. 29 – о.т. 37, от
запад – парцел IX, имот 81 и парцел X, отреден
за озеленяване, от юг – парцел XI – отреден за
здравен дом, от север – парцел VII – имот 81.
Имотът е закупен за 17 010 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане, което подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд
по местонахождението на имота.
10088
62. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
съгласно постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С180016-091-0000782/31.10.2018 г.
възлага на „Си Индъстриъл“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 204551163, адрес за кореспонденция – Пловдив, бул. Марица № 154, бл. А, ет. 10,
адрес по чл. 8 от ДОПК – Пловдив, бул. Марица
№ 154, бл. А, ет. 10, представлявано от Виолета
Цветкова Кънчева, следния недвижим имот: земеделска земя, нива, намираща се в местността
Гробницата, седма категория, представляваща
имот № 211012 от масив № 211 по плана на
гр. Хисаря, ЕК АТТЕ: 77270, община Хисаря,
област Пловдив, площ 2520 кв. м, намиращ се
в гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив,
мест ност Гробницата, с г раниц и и съседи:
№ 211023 – нива на Или я Драганов Петков,
№ 211022 – нива на Тодора Ненкова Кръчмарова,
№ 211013 – възстановително заведение на Пенка Петкова Шейретова, № 003586 – полски път
на Община Хисаря, № 211011 – нива на Кольо
Михов Ковачев, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 91, том
III, рег. № 2776, нот. дело 460/2008 г., вписан в
Агенцията по вписванията – Пловдив, под № от
дв. вх. рег. 27589/2.10.2008 г., акт № 177, том 87,
за 8010 лв. Собствеността преминава у купувача
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от датата на постановлението, което подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
10094
63. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
съгласно постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С180016-091-0000783/31.10.2018 г.
възлага на „Си Индъстриъл“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 204551163, адрес за кореспонденция – Пловдив, бул. Марица № 154, бл. А,
ет. 10, адрес по чл. 8 от ДОПК – Пловдив, бул.
Марица № 154, бл. А, ет. 10, представлявано от
Виолета Цветкова Кънчева, следния недвижим
имот: поземлен имот с начин на трайно ползване „възстановително заведение“, намиращ се
в местността Гробницата, представляващ имот
№ 211013 от масив № 211 по плана за земеразделяне на гр. Хисаря, ЕК АТТЕ: 77270, община
Хисаря, област Пловдив, площ 4750 кв. м, намиращ се в гр. Хисаря, община Хисаря, област
Пловдив – местност Гробницата, с граници и
съседи: № 211002 – нива насл. на Мария, Кунка,
Ана Симеонови Шойлекови, № 211022 – нива на
Тодора Ненкова Кръчмарова, № 211012 – нива
на Нено Геров Мавров, № 0003586 – полски път
на Община Хисаря, № 211014 – нива на Илия
Драганов Петков, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 92, том
III, рег. № 2777, нот. дело 461/2008 г., вписан в
Агенцията по вписванията – Пловдив, под № от
дв. вх. рег. 27590/2.10.2008 г., акт № 178, том 87, за
18 010 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
10098
24. – Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява   конкурси за главни
асистенти по професионално направление: 1.2.
Педагогика (Начална у чилищна педагогика,
Педагогика) – един; 1.2. Педагогика (Емпирични изследвания в образованието и социалната
работа) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в
СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се подават
в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар
Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно
време от 15 до 17 ч.
10171
59. – Мед и ц и нск и я т у н и вер си т е т – П левен, обявява въз основа на Решение № 341 от
21.05.2018 г. на Министерския съвет докторантури
за учебната 2018/2019 г. по следните специалности:
Форми на
Области на висше обраобучение
Ши- зование, професионални
фър направления и докторски редов- задочпрограми
на
на
7.
7.1.

Здравеопазване и спорт
Медицина
Обща хирургия

1

ВЕСТНИК

Шифър

БРОЙ 96

Форми на
Области на висше обраобучение
зование, професионални
направления и доктор- редов- задочски програми
на
на
Патологоанатомия и цитопатология

1

Кардиология

1

Неврология

1

Педиатрия

1

Дерматология и венерология

1

2

Ортопедия и травматология

-

3

Анатомия, хистология и
цитология

1

А к у шерс т во и г и неко логия

2

2

Общо:

8

8

За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие от диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина или уверение за
успешно положени държавни изпити; 4. апликационен формуляр; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната
научна област. Срок за подаване на документи
за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – Плевен – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Приемът на документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
№ 1, ет. 2, стая 247, тел. 064/884-103.
10035
35. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академични
длъжности: професор в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.2. Изобразително изкуство (Живопис и цветознание) – един, със срок 3 месеца; доцент в
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка,
вкл. методика на лечебната физкултура) – един,
със срок 3 месеца; главни асистенти в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право (Наказателно право) – двама, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен № 24,
стая 120, тел.: 032/261 408.
10192
74. – Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност доцент по научното направление „Икономика (Корпоративни
финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества)“ – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София,
район „Овча купел“, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015806.
10078
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960. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2018/2019 г. в професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия по следните научни специалности:
№
по
ред

Научна специалност

Задочна
форма

1.

Строителни материали и изделия и
технология на производството им

1

2. Строителни конструкции

1

3.

Строителна механика, съпротивление на материалите

1

4.

Земна основа, фундиране и подземно строителство

1

5.

Технология и механизация на строителното производство

1

Проектиране, строителство и под6. държане на улици и на автомобилни
пътища и съоръжения (Мостове)

1

7.

Организация и управление на строителното производство

1

8.

Архитектура на сгради�����������
, ���������
конструкции, съоръжения и детайли

1

9. Теория и история на архитектурата

1

Опазване, реставрация и адаптация
10.
на паметници на архитектурата

1

Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

1

11.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ във ВСУ
„Л. Каравелов“, София, ул. Суходолска № 175,
тел.: 8029160, 8029190.
10178
793. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс
за професор по професионално направление 4.3.
Биологически науки (микробиология – екстремофили) за нуждите на Департамент „Приложна
микробиология“, лаборатория „Екстремофилни
бактерии“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 26, тел. 979-31-24.
10086
532. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
научна специалност „Технология на композитните
материали“, за нуждите на научно структурно
звено „Механика на флуидите“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по механика, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс
02 870 74 98.
10092
533. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
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образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
научна специалност „Технология на композитните
материали“, за нуждите на научно структурно
звено „Механика на флуидите“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по механика, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс
02 870 74 98.
10093
17. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на местност НПЗ „Илиянци-запад“,
УПИ І – за озеленяване, от кв. 4, УПИ І – за озеленяване, от кв. 4а, УПИ ІІІ-11 – за производство,
складове и т.п., от кв. 5 и изменение на уличната
регулация от о.т. 78а до о.т. 103. Проектът е изложен в район „Надежда“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта чрез район „Надежда“.
10180
18. – Столичнатата община на основание
чл. 128, ал. 1 и 10 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 и 2
ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване и план-схеми
на техническата инфраструктура: част „ВиК“,
част „Канализация“, част „Електроснабдяване“
и част „Топлофикация“, в граници: нови квартали 1в, 1а, 1б, 1д и 1г, източна граница на ПИ с
идентификатор 68134.4083.6097, южна граница на
кв. 1г, ул. Анна Ахматова при о.т. 110д до о.т. 40а
(прилежаща на квартали 3, 2, 8а, 8 и 5, м. Младост
1А), западна граница на кв. 1в – нов, м. Младост
1А – разширение и м. БАН VІІ – VІІІ км – ІІ
етап. Проектът е изложен в район ,,Младост“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район ,,Младост“.
10179
67. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за трасе на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци“ до
консуматори на СОР „Кремиковци“: парцеларен
план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизирани територии в землищата на
кв. Ботунец и кв. Сеславци; план-схеми по чл. 108,
ал. 2 по част „Газоснабдяване“за кв. Долни Богров,
кв. Горни Богров, кв. Ботунец, кв. Челопечене
и м. ЗСК „Кремиковци“, които са изложени в
район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на основание чл. 128, ал 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
10197
96. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на план
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за улична регулация за обект: „Софийски околовръстен път от бул. България до АМ „Люлин“, в
участъка от пътен възел с бул. България до жп
линия София – Перник, заедно с план-схеми за
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на
контактните територии и прилежащи квартали
на местности: м. Артерия „Трайко Китанчев“ и
продължението є от ул. Емил Марков до Бояна,
м. Манастирски ливади-запад, м. Павлово – Бъкстон, м. Гърдова глава, м. Бул. Цар Борис ІІІ – 2 ч.,
м. Карпузица – район „Витоша“ и м. Кв. Овча
купел – актуализация, м. Кв. Овча купел, кв. 50,
м. Ж.к. Овча купел – 2 ч., м. Кв. Горна баня – район „Овча купел“, който е изложен в райони
„Витоша“ и „Овча купел“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения ,
предложения и искания по проекта до общината
чрез райони „Витоша“ и „Овча купел“.
10202
160. – Общинската служба по земеделие –
гр. Айтос, област Бургас, на основание чл. 18д,
ал. 4, 5 и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и
чл. 18б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ съобщава, че във
връзка с изработването на помощен план, план
на новообразуваните имоти съгласно § 4к, ал. 1
от ЗСПЗЗ за местност Новите лозя в землище
с. Пирне, община Айтос, област Бургас, в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
ще се проведе съвместно уточняване (анкетиране)
на границите на имотите на бившите собственици и имотите на ползвателите, попадащи под
разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ. Уточняването
ще се извърши по график, който е изложен на
информационните табла в сградите на ОСЗ – Айтос, кметство с. Пирне и Община Айтос.
10186
9. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Уличен водопровод до ПИ 99088.19.61“ в
землище на кв. Долни Воден, Асеновград, община Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на Общината. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10136
8. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че със заявление с
вх. № ПУП-110/16.10.2018 г. е постъпил изработен
проект за план-схема към подробен устройствен
план за „Газификация на с. Врачеш, община
Ботевг рад – разширение и допълнение“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинска администрация – Ботевград.
10127
87. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 от ЗПСК обявява, че през юни 2018 г. е
извършила продажба на общински нежилищни
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имоти, представляващи: 1. Гараж № 5 с идентификатор 10447.515.43.2.39 по КККР на гр. Велико
Търново заедно с 1,9918 % ид. ч. от общ. части
на вх. Б и право на строеж съобразно ЗП върху
ПИ с идентификатор 10447.515.43 по КККР на
гр. Велико Търново – собственост на Община
Велико Търново, продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на Снежана Йорданова Михайлова с постоянен адрес Велико Търново,
ул. Краков № 13Б, за 11 175 лв., върху която сума
е начислен ДДС в размер 2235 лв. Общата цена
по договора е в размер 13 410 лв., на разсрочено
плащане с начална вноска в размер 3352,50 лв.,
а остатъкът – платим на 12 равни вноски в
срок до 4.06.2019 г. 2. Незастроен УПИ IV – „За
обществено обслужване“, от кв. 45 по плана на
с. Пчелище с площ 1500 кв. м – собственост на
Община Велико Търново, продаден чрез публичен търг с явно наддаване на Бранимир Георгиев Вълчев с постоянен адрес Велико Търново,
ул. Стоян Коледаров № 44А, за 4260 лв., върху
която сума е начислен ДДС в размер 852 лв. Общата цена по договора е в размер 5112 лв., която
сума е изплатена изцяло от купувача.
10145
88. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 от ЗПСК обявява, че през август 2018 г. е
извършила продажба на обособен обект от сграда
2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189,
с административен адрес ул. Никола Габровски
№ 78, Велико Търново, представляващ гараж с
идентификатор 10447.502.189.2.2 съгласно КККР
на гр. Велико Търново, със ЗП 24,90 кв. м заедно
с 0,9730 % идеални части от общите части на
сградата и 0,4697 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189 – собственост на Община Велико
Търново, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на Иван Тодоров Иванов с постоянен
адрес област Русе, община Бяла, с. Пейчиново,
ул. Т. Каблешков № 11, за 5602 лв., върху която
сума е начислен ДДС в размер 1120,40 лв. Общата
цена по договора е в размер 6722,40 лв., която
сума е изплатена изцяло от купувача.
10146
89. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 от ЗПСК обявява, че през септември 2018 г.
е извършила продажба на: 1. Застроен УПИ I от
кв. 40 по плана на с. Никюп заедно с построената
в него масивна едноетажна сграда (бивша мандра) с вкопан складов сутерен – собственост на
Община Велико Търново, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на Боян Борисов Тренчев с
постоянен адрес София, ж.к. Надежда 3, бл. 306,
вх. В, за 5663 лв., върху която сума е начислен
ДДС в размер 422,24 лв. Общата цена по договора
е в размер 6085,24 лв., която сума е изплатена
изцяло от купувача. 2. Обособен обект от сграда
2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189,
с административен адрес ул. Н. Габровски № 78,
Велико Търново, представляващ: търговски обект,
разположен на партерен етаж, състоящ се от: магазин с идентификатор 10447.502.189.2.1 и склад с
идентификатор 10447.502.189.2.10 съгласно КККР
на гр. Велико Търново заедно със съответстващите
на обособената част ид. части от общите части на
сградата и ид. части от правото на собственост
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върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 съобразно
ЗП на самостоятелния обект – собственост на
Община Велико Търново, продаден чрез публичен търг с явно наддаване на Иван Тодоров
Иванов с постоянен адрес област Русе, община
Бяла, с. Пейчиново, ул. Т. Каблешков № 11, за
на 4260 лв., върху която сума е начислен ДДС
в размер 852 лв. Общата цена по договора е в
размер 5112 лв., която сума е изплатена изцяло
от купувача.
10147
6. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на кабел ниско напрежение
между МТП „Найден Геров“ и ТП „Киевци“ в
землището на с. Поповци, община Габрово. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта.
10128
23. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – фаза окончателен проект за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на Северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбска
граница“, вк лючващ парцеларни планове за
трасето на газопровода, неговите технологични
съоръжения и елементите на обслужващата
техническа инфраструктура през землищата на
с. Стрелец и с. Паисий на територията на община
Горна Оряховица. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община Горна Оряховица, стая 215, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
10095
15. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица изработените помощен план и план
на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от
ПЗРЗСПЗЗ за имот в местността Десподова махала,
попадащ в имот с идентификатор 04323.8.11 по
кадастралната карта на неурбанизираните територии за землище на с. Блатец, община Кюстендил,
област Кюстендил, одобрена със Заповед № РД18-504 от 20.02.2018 г. на и.д. на АГКК, приети с
протокол от 17.09.2018 г. на комисия, назначена със
Заповед № ДС-20-209 от 1.08.2018 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител на
плановете е Димитър Кирилов Ковчегарски от
Кюстендил. В едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кюстендил.
10172
559. – Община Несебър на основание чл. 150,
ал. 8 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 868
от 12.09.2018 г. на общинския съвет е одобрен
проект за изменение на подробния устройствен
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план – план за застрояване на к.к. Слънчев
бряг – запад, за УПИ VІІІ – общ., с идентификатор № 51500.506.316 по кадастралната карта на
гр. Несебър, в кв. 5601 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг – запад, като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива, състоящ се от: 1.
проект за изменение на подробния устройствен
план – план за застрояване на к.к. Слънчев
бряг – запад, в частта му по отношение на УПИ
VІІІ – общ., с идентификатор № 51500.506.316 по
кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5601 по
плана на к.к. Слънчев бряг – запад, и 2. технически инвестиционен проект за разширение на ЦДГ
„Слънце“ и реконструкция на покрив, с който се
установяват следните устройствени показатели за
УПИ VІІІ – общ. (ПИ 51500.506.316): Плътност на
застрояване – 30 %; Кинт. – 0,6; Нкорниз – 10 м,
и минимална озеленена площ – 50 %; запазва
се устройствената зона „Сц“ и отреждането „За
детско заведение“. Във връзка с решението за
одобряване на проекта за изменение на ПУП – ПЗ
и останалите части на КПИИ е издадено разрешение за строеж на главния архитект № 275 от
12.09.2018 г. за „Разширение на ЦДГ „Слънце“
и реконструкция на покрив на съществуваща
сграда със ЗП 737,30 кв. м и РЗП 1838,30 кв. м“
в У П И V І І І – о бщ., к в. 56 01 по п ла на на
к .к . С л ъ н чев б р я г – з а п а д , з е м л и щ е т о н а
гр. Несебър, с идентификатор 51500.506.316. Решението за одобряване на проекта за изменение
ПУП – ПЗ ведно с останалите части на КПИИ
и разрешението за строеж на главния архитект
№ 275 от 12.09.2018 г. могат да бъдат оспорени
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
10121
87. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване на Панагюрище, община Панагюрище, с обхват жилищната зона на
изток от р. Луда Яна в съществуващите граници
на урбанизираната територия, фаза – окончателен проект. Проектът се намира в общинската
администрация – Панагюрище, пл. 20 април
№ 13, ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от
заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
10126
2. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен п ла н за т расе на разп редел и т елен
полиетиленов газопровод до У ПИ I 001030,
имот с идентификатор 56126.19.53 по КККР на
гр. Петрич, м. Бухото – Поляните, землище на
гр. Петрич, община Петрич. Предвидено е трасето
и сервитутът на разпределителния полиетиленов
газопровод да преминат през поземлени имоти
по К К К Р съгласно регистър на засегнатите
имоти от 19.06.2018 г., заверен от СГКК – Благоевград, който е неразделна част към проекта
за ПУП – ПП: поземлени имоти с идентификатори: 56126.19.37 с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
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собственост по КККР; 56126.19.51 с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост по КККР, и 56126.19.54 с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска собственост по КККР. Проектът
се намира в сградата на Община Петрич. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
10075
7. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ електропровод към автодиагностичен
център в имот с идентификатор 63427.153.2003 в
местност Караач, землище на гр. Русе, през следните имоти – общинска публична собственост:
63427.105.26 и 63427.152.357 с НТП – „За местен
път“; 63427.153.2324 с НТП – „За второстепенна
улица“, и 63427.169.815 с НТП – „За друг поземлен
имот за движение и транспорт“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10173
59. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план и специализирана план-схема за изграждане на сградно канализационно отклонение към
ПИ с идентификатор 65677.982.21 по КККР на
Свиленград. Трасето на канализационното отклонение преминава през поземлени имоти: ПИ с
идентификатор 65677.982.30, ПИ с идентификатор
65677.982.10, ПИ с идентификатор 65677.253.369,
ПИ с идентификатор 65677.253.181 по КККР на
Свиленград, който е изложен в сградата на общината, стая № 210. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Свиленград.
10076
16. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Изграждане на колектор „Смокиня“
до КПС „Каваци“, землище гр. Созопол“, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени
имоти с идентификатори 67800.45.28, 67800.53.45
и 67800.54.145, землище гр. Созопол. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
10129
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11. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и
застрояване) на ПИ 000008, местността Вълк,
землището на гр. Стрелча, и обособяване на
Вилна зона „Вълк“ съгласно ОУП на община
Стрелча. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът
е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на обшинската администрация Стрелча, ет. 1, стая № 5
(техническа служба) и може да бъде прегледан
от заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10077
1. – Община Тетевен на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през август 2018 г. е сключена
следната приватизационна сделка: 1. Продадени
обекти: Сключен договор № 468/22.08.2018 г. за
продажба на 9137 броя дялове, представляващи
90,024 % от съдебно регистрирания капитал на
„Четпром“ – ЕООД, Тетевен, с ЕИК 030086667.
2. Купувач: „Калинел“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Троян, област Ловеч, община Троян, ул. Лакарица № 2, с ЕИК
110549817, представлявано от Марин Колев Радевски в качеството му на управител. 3. Цена по
договор – покупната цена на дяловете е в размер
1 200 000 лв. 4. Срок и условия за плащане – цената се заплаща еднократно в левове в 10-дневен
срок от сключване на договора, от която сума е
прихванат внесеният депозит за участие в размер
120 000 лв., или сума в размер 1 080 000 лв. е
внесена с платежно нареждане от 28.08.2018 г. 5.
Договорен размер на инвестициите – купувачът
се задължава да извърши инвестиции в дружеството в размер не по-малък от 1 180 000 лв.
без ДДС за срок три години от придобиването
на дружествените дялове и по предложената
инвестиционна програма, както следва: а) за
строително монтажни работи: август 2018 г. – август 2019 г. – 200 000 лв.; август 2019 г. – август 2020 г. – 250 000 лв.; август 2020 г. – август
2021 г. – 200 000 лв.; б) за закупуване на високо
производителни машини за производство на четки: август 2018 г. – август 2019 г. – 100 000 лв.; август 2019 г. – август 2020 г. – 150 000 лв.; август
2020 г. – август 2021 г. – 100 000 лв.; в) закупуване на високотехнологични машини за шевно
производство – минимален размер 180 000 лв. 6.
Брой работни места – купувачът се задължава в
тригодишен срок от придобиването на дяловете
по договора да запази съществуващите към момента на продажбата работни места и да осигури
265 нови работни места съобразно предложената оферта, както следва: август 2018 г. – август
2019 г. – запазване на 50 работни места в съществуващото към момента на подписване на договора
производство на четки и разкриване на нови 120
работни места в дейността по чл. 15 от посочения
договор; август 2019 г. – август 2020 г. – разкриване на нови 5 или общо 55 работни места в
съществуващото към момента на подписване на
договора производство на четки и нови 60 или
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общо 180 работни места в дейността по чл. 15
от посочения договор; август 2020 г. – август
2021 г. – разкриване на нови 10 или общо 65 работни места в съществуващото към момента на
подписване на договора производство на четки и
нови 70 или общо 250 работни места в дейността
по чл. 15 от посочения договор.
10125
4. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно
на северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата
техническа инфраструктура през землището на
с. Миладиновци, община Търговище. Проектът
може да бъде разгледан в стая № 14 на ет. 1 в
сградата на Община Търговище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10071

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по жалба на „ФКВ“ – ЕООД, с ЕИК 203711846,
със седалище и адрес на управление – гр. Гоце
Делчев, ул. Паоло Ленц № 4, с управител Ваня
Кръстева Кюлева, чрез адвокатско дружество
„Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“, с адрес:
София, ул. Цар Иван Шишман № 5, вх. А, ет. 1
(надпартерен), чрез адв. Хр. Н. Хинков, срещу
чл. 25, 26, 28, 30, т. 3, буква „а“ и чл. 31 от Наредба № 10 за общинските гробищни паркове и
погребалнообредната дейност на територията
на община Гоце Делчев (наредбата), приета с
Решение № 124 от 31.07.2008 г., обективирано
в протокол № 9 от 31.07.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Гоце Делчев, е образувано адм. д.
№ 814/2018 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.12.2018 г. от 11 ч.
10139
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при Районната прокуратура – Бургас, с който се оспорва
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Сунгурларе, приета с решение на Общинския
съвет – гр. Сунгурларе, по т. 4 от протокол № 14
от 3.10.2008 г. По подадения протест е образувано
административно дело № 2929/2018 г. по описа
на Административния съд – Бургас. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
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административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
10140
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против чл. 32, т. 21,
22 и 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Велинград, приета
с Решение № 165 от 31.05.2018 г. на Общинския
съвет – Велинград. По протеста е образувано
адм. дело № 935 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено за
разглеждане на 5.12.2018 г. от 9,45 ч.
10033
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от прокурор в
Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредба № 3 за поддържане
и осигуряване на обществения ред, опазване на
собствеността и чистотата на територията на
Община Две могили, издадена от Общинския
съвет – гр. Две могили. Въз основа на протеста
е образувано адм. дело № 513/2018 г. по описа
на Административния съд – Русе, VІІ състав,
насрочено за 12.12.2018 г. от 10,30 ч.
10034
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д.
№ 317/2018 г. по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Смолян, срещу Наредба № 1
за осигуряване на обществения ред, пожарната
безопасност и защита на населението, поддържането на чистотата, опазването на околната
среда и защита на имуществото на територията
на община Баните, област Смолян, приета с
Решение № 97 по протокол № 10 от 30.06.2008 г.
на Общинския съвет – с. Баните, изменяна и
допълвана многократно. Делото е насрочено за
12.12.2018 г. от 13,30 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
10107
Административният съд – София-град, ХVIІ
тричленен състав, на основание чл. 181, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че
е постъпила жалба от сдружение „Асоциация
на производителите на безалкохолни напитки
в България“, ЕИК 121107017, срещу Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба на СОС
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията
на Столична община, приета с Решение № 509
от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет,
по което е образувано адм. дело № 9363/2018 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.12.2018 г. от 14 ч.
10108
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Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по протест на Окръжната
прокуратура – София, е образувано адм. дело
№ 1087/2018 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
30.01.2019 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване е Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Мирково.
10028
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм. д.
№ 1109/2018 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
30.01.2019 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване е Наредба №4 за осигуряване на обществения
ред, опазване на околната среда и общинската
собственост на територията на община Годеч.
10029
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.
д. № 1108/2018 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
6.02.2019 г. от 10 ч. Образувано е по протест на
прокурор от Софийската окръжна прокуратура
против разпоредбата на чл. 55, т. 3, 4, 29 и 27 от
Наредба № 12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков.
10030
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по протест на Окръжната
прокуратура – София, е образувано адм. дело
№ 1116/2018 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
13.02.2019 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване са т. 8 и 9 от приложение № 2 към чл. 32,
ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Божурище.
10031
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 1083/2018 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 13.03.2019 г. от 10 ч. Образувано е по протест
на Окръжната прокуратура – София, против
чл. 52, ал. 1, т. 17 от Наредба № 5 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Сливница.
10032
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 1125/2018 г. по описа на Административния
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съд – София област, пети състав, със страни оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и ответник – Общинският съвет – с. Горна Малина,
чрез председателя му, насрочено за разглеждане
на 16.01.2019 г. от 10 ч., и по което предмет на
оспорване е Правилникът за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на Общинския съвет – с. Горна Малина.
10091
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени
разпоредбите на т. 1.13 от приложение № 2 и т. 2.5
от приложение № 3 на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Братя Даскалови,
приета от Общинския съвет – с. Братя Даскалови,
по което е образувано адм. дело № 606/2018 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 17.01.2019 г. от 10,30 ч.
10109
Варненският районен съд, 50 състав, призовава
Роса Елвира Алварес Патросино с адрес: област
Варна, община Белослав, с. Страшимирово,
ул. Васил Левски № 11 – ответник по гр. дело
№ 10633/2018 г. по описа на ВРС, 50 състав. Указва
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в деловодството на Районния
съд – Варна, за да получи съдебни книжа по гр.д.
№ 10633/2018 г. по описа на Районния съд – Варна,
50 състав, а именно препис от исковата молба и
приложенията на основание чл. 131 ГПК.
10111
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 11104/2002 г. на политическа партия с наименование „Български социалдемократи“ съобразно
решения на Националния комитет на партията от
4.08.2018 г., както следва: заличава като членове на
Изпълнителното бюро Георги Чавдаров Анастасов,
Даниела Стоянова Йорданова и Искрен Руменов
Маринов. Заличава като генерален секретар на
партията Георги Чавдаров Анастасов. Вписва като
нов член на Изпълнителното бюро Радостслава
Рашева Бончева. Вписва като генерален секретар на ПП „Български социалдемократи“ Рашко
Иванов Иванов. След вписване на посочените
промени съставът на Изпълнителното бюро на
политическа партия „Български социалдемократи“ е, както следва: Александра Йорданова
Христова – председател, Анета Маринова Григорова – заместник-председател, Рашко Иванов
Иванов – генерален секретар, Георги Михайлов
Георгиев, Елена Димитрова Петрова, Радостслава
Рашева Бончева.
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