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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 91 от Кодекса за социално
осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Людмила Владимирова Чешмеджиева, считано от 1 декември
2011 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 25 януари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
891

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
ОТ 24 ЯНУАРИ 2012 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния
състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 3:
„3. „Външни членове“ са лица, които към
датата на утвърждаване на научното жури
или най-малко пет години преди тази дата не
са упражнявали преподавателска или научна
дейност по трудово правоотношение с висшето
училище или научната организация.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
807

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
ОТ 27 ЯНУАРИ 2012 г.

за изменение на Наредбата за условията и
реда за отпечатване, съхраняване, полагане,
анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане
на визови стикери и на бланки за поставяне
на визи, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., бр. 91
от 2010 г. и бр. 51 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Отпечатването на визови стикери
се организира от Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните
работи при условията и по реда на Регламент
(ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за
определяне на единен формат за визи (OB, L
164 от 14.07.1995 г.), изменен с Регламент (ЕО)
№ 334/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г.
(OB, L 53 от 23.02.2002 г.), на Регламент (ЕО)
№ 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г.
за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите
членки на лицата, които притежават пътен
документ, който не е признат от държавата
членка, която е изготвила формуляра (OB, L
53 от 23.02.2002 г.).
(2) Министерството на външните работи
организира и провежда процедура за възлагане
на обществена поръчка за отпечатването на
визовите стикери и на бланките за полагане
на визи.
(3) Министерството на вътрешните работи
изготвя и предоставя на Министерството на
външните работи предпечатната подготовка,
дизайна, техническото описание и работната
документация под формата на филми, печатни
форми или работни файлове и инструментариум
за отпечатване на визовите стикери и бланки
за поставяне на визи, както и оказва друга
техническа и експертна помощ, свързана с
дейностите по изпълнение на наредбата.
(4) Министерството на вътрешните работи
предоставя информация на Министерството на
външните работи за необходимите му визови
стикери и на бланките за полагане на визи.
(5) Министерството на вътрешните работи
заплаща на Министерството на външните работи
стойността на предоставените му стикери за
визи и бланки за поставяне на визи.“
§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Визовите стикери и бланките за поставяне на визи се разпределят от Министерството на външните работи и се предоставят
от материалноотговорно лице, определено със
заповед на министъра на външните работи, на
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задграничните представителства на Република
България и на компетентните структури на
Министерството на вътрешните работи.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
975

РЕШЕНИЕ № 48
ОТ 27 ЯНУАРИ 2012 г.

за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски)
визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани
от държавите членки, които изцяло прилагат
достиженията на правото от Шенген, както и
от Швейцария и Лихтенщайн
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България и чл. 8, ал. 3
от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, приет с
Постановление № 229 на Министерския съвет
от 2009 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. До датата на пълното присъединяване на
Република България към Шенгенското пространство Република България декларира, че
ще признава едностранно, като равностойни
на нейните национални визи, за целите на
краткосрочно пребиваване за не повече от 3
месеца в рамките на всеки 6-месечен период
считано от датата на първото влизане следните
документи, издавани от държавите членки, които
прилагат изцяло достиженията на правото от
Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн:
а) „единна виза“, посочена в член 2, т. 3 от
Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за
създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс);
б) „виза за дългосрочно пребиваване“, посочена в член 18 от Конвенцията за прилагане
на Споразумението от Шенген;
в) „разрешение за пребиваване“, включено
в списъка по чл. 34, буква „а“ и съгласно член
2, т. 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март
2006 г. за създаване на Кодекс на Общността
за режима на движение на лица през границите
(Кодекс на шенгенските граници).
2. Влизането и краткосрочното пребиваване
с документите по т. 1 се ограничава до срока
на разрешения в тях престой в рамките на
тяхната валидност и определен брой влизания,
но не повече от 3 месеца в рамките на всеки
6-месечен период.
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3. Ръководителят на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел да уведоми Европейската
комисия чрез нотификация за решението.
4. Решението по т. 1 влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
976

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар
за освобождаване от изискванията за визи
на притежателите на дипломатически и специални паспорти
(Утвърдено с Решение № 829 от 17 ноември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от 18
януари 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Държавата Катар (наричани
по-долу „страните“),
Желаейки да укрепят приятелските си
връзки,
се споразумяха за следното:
Член 1
Рамката на това споразумение обхваща
следните паспорти:
а) за Република България – валидни дипломатически паспорти;
б) за Държавата Катар – валидни дипломатически и специални паспорти.
Член 2
Гражданите на двете страни, притежатели
на някой от паспортите, посочени в член 1,
могат да влизат, да излизат, да преминават
транзит и да пребивават на територията на
другата страна без виза за срок до 90 дни в
рамките на всеки период от 6 месеца считано
от датата на първото влизане.
Член 3
Гражданите на всяка от страните, притежатели на паспортите, посочени в член 1,
които са членове на дипломатическо представителство, консулско представителство или
международна организация, акредитирани
на територията на другата страна, както и
членове на техните семейства, които живеят
с тях и са притежатели на паспортите, посо-
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чени в член 1, могат да влизат, да излизат,
да преминават транзит или да пребивават на
територията на другата страна без виза за
срока на тяхното назначение, при условие че
те са изпълнили изискванията за акредитация
на другата страна в срок 30 дни след пристигането си на територията на другата страна.
Член 4
Гражданите на всяка от страните, които са
притежатели на някой от паспортите, посочени
в член 1 от това споразумение, пресичат границите на територията на другата страна през
граничните контролно-пропускателни пунктове, отворени за международно преминаване.
Член 5
1. Всяка страна си запазва правото да
откаже влизане или пребиваване на своя
територия на граждани на другата страна по
причини, свързани с националната сигурност,
обществения ред или общественото здраве.
2. Освен това всяка страна си запазва
правото да намалява или прекратява срока
за престой на гражданите на другата страна
в съответствие със законите и разпоредбите
на приемащата страна.
Член 6
Гражданите на двете страни, които са
притежатели на някой от паспортите, посочени в член 1 от това споразумение, спазват
действащите закони и разпоредби, когато
преминават границите и по време на техния
престой на територията на другата страна.
Член 7
Всяка страна си запазва правото да преустанови изцяло или частично прилагането
на това споразумение по причини, свързани
с националната сигурност, обществения ред
или общественото здраве. За такова решение,
както и за неговата отмяна, другата страна се
уведомява писмено по дипломатически път.
Член 8
1. За целите на изпълнението на това споразумение компетентните органи на всяка
страна си разменят по дипломатически път
образци от своите дипломатически и специални паспорти в срок 30 дни от датата на
подписване на това споразумение.
2. Ако някоя от страните обнови или измени
своите дипломатически или специални паспорти, нейните компетентни органи уведомяват и
представят новите образци на компетентните
органи на другата страна по дипломатически
път 30 дни преди въвеждането им.
Член 9
Това споразумение може да се изменя по
взаимно съгласие на страните. Измененията
влизат в сила съгласно реда, посочен в член
10 от него.
Член 10
1. Това споразумение влиза в сила 30 дни
след датата на получаване на последната
дипломатическа нота, с която едната страна
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уведомява другата за приключване на нейните
вътрешни процедури, необходими за влизане
в сила на споразумението.
2. Споразумението е в сила за срок 5 години и автоматично се подновява за същите
периоди.
3. Всяка страна може да прекрати това споразумение с писмено уведомление до другата
страна по дипломатически път. Прекратяването влиза в сила 30 дни след получаването
на уведомлението.
Подписано в два екземпляра в Доха на
2 октомври 2011 г., всеки един от които на
български, арабски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различие при тълкуването английският
текст има предимство.
За правителството на
Република България:
Николай Младенов,
министър на
външните работи
744

За правителството на
Държавата Катар:
Халед Бин Мохаммед
Ал-Атия,
държавен министър на
външните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и
правителството на Румъния относно съвместен
контрол за преминаване на границата
(Ратифицирано със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 14 юни 2007 г. – ДВ, бр. 51
от 2007 г. В сила от 30 юли 2007 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Румъния, наричани по-долу
договарящи страни,
в стремежа си да улеснят граничния контрол на пунктовете за преминаване на общата
граница,
с цел да ускорят и облекчат преминаването
на границата между Република България и
Румъния,
се договориха за следното:
Ч а с т

I

Общи разпоредби
Член 1
По смисъла на това споразумение:
1. „Граничен контрол“ е дейността, извършвана от контролиращи служители на компетентните органи на държавите на договарящите страни
на пунктовете за преминаване на границата на
лица и превозни средства.
2. „Държава на територията“ е държавата
на договарящите страни, на чиято територия
се извършва граничният контрол от органите
на другата договаряща страна.
3. „Съседна държава“ е държавата на другата
договаряща страна.
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4. „Зона на действие“ е тази част на държавата на територията, на която контролиращите служители на съседната държава имат
правомощия да извършват граничен контрол.
5. „Контролиращи служители“ са тези служители, които извършват граничния контрол по
разпореждане на компетентните органи, както
и лицата, осъществяващи контрол във връзка с
изпълнението на служебните им задачи.
Член 2
Компетентните органи за прилагане на разпоредбите на това споразумение са:
От страна на Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“ на
Национална служба „Полиция“ при Министерството на вътрешните работи.
От страна на Румъния:
Главният инспекторат на Граничната полиция при Министерството на администрацията
и вътрешните работи.
Член 3
(1) Въз основа на това споразумение договарящите страни облекчават, ускоряват и
съгласуват граничния контрол.
(2) За осъществяването на тази цел договарящите страни създават по взаимно съгласие на територията на една от държавите на
договарящите страни съвместни пунктове за
преминаване на границата.
(3) Контролиращите служители на една
от договарящите страни могат да извършват
в зоната на действие граничен контрол на
влизане и на излизане съгласно действащото
законодателство на собствената си държава.
(4) Чрез отделни протоколи, подписани от
органите по чл. 2, се определя следното:
а) създаването, преместването или закриването на съвместните пунктове за преминаване
на границата, предвидени в ал. 2;
б) мястото на създаване на граничен пункт
за преминаване, часовото разписание на функциониране, правилата и начинът на използването му;
в) пътните участъци, по които контролиращите служители на съседната държава могат
да извършват в движение граничен контрол на
превозни средства;
г) детайлите на сътрудничеството съгласно
ал. 1 въз основа на действащото национално
законодателство на територията на всяка от
договарящите страни;
д) въвеждането и определянето на съвместния граничен контрол, предвиден в чл. 7, ал. 4;
е) зоните на действие.
Член 4
(1) Зоната на действие, в която се извършва
контролът на шосейния трафик, обхваща: помещенията, пътните участъци и други съоръжения,
предназначени за граничен контрол; зоната на
действие включва и пътя от държавната граница
до пункта за преминаване на границата.
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(2) Зоната на действие, в която се извършва
контролът на плавателния трафик, обхваща:
помещенията, пристанищните съоръжения и
тези, намиращи се на брега, които са предназначени за извършване на граничен контрол,
както и водния участък, намиращ се между
граничната линия и пунктовете за преминаване
на границата.
(3) Зоната на действие, в която се извършва
контролът на железопътния трафик, обхваща:
помещенията и съоръженията на съседната
държава, предназначени за граничен контрол.
В случай, когато контролът се извършва в
движение, се счита, че влакът съставлява част
от зоната за действие.
Ч а с т

I I

Граничен контрол
Член 5
(1) По време на граничния контрол, извършван в зоната на действие, контролиращите
служители на съседната държава прилагат националното си законодателство за преминаване
на лица и превозни средства през границата в
същия обем и при същите условия както на
територията на собствената държава.
(2) Служебните процедури, изпълнявани в
зоната на действие от контролиращите служители на една от договарящите страни, съгласно
националните разпоредби на тази държава, се
считат като такива, изпълнявани на пункта
за преминаване на границата, намиращ се на
територията на собствената държава.
(3) Когато незаконна дейност е извършена
в зоната на действие, се счита, че тя е извършена на територията на собствената държава.
(4) В останалите случаи са валидни правните
норми на държавата на територията.
Член 6
(1) В процедурите за прилагане на закона, предвидени в чл. 5, ал. 2, се включва и
задържането на лица, както и прекъсване на
пътуването и принудително връщане, съгласно
законовите условия на държавата на договарящите страни, от която са контролиращите
служители. Контролиращите служители на
съседната държава нямат право в държавата
на територията да задържат, да арестуват или
да водят в съседната държава граждани на
държавата на територията. Те имат право да
водят тези лица, дори и с прилагане на сила,
в помещенията, предназначени за контролиращите служители на съседната държава, или
на пунктовете за преминаване на границата
на държавата на територията с цел писмено
оформяне на актовете за констатация.
(2) В случай на предприемане на мерки
съгласно разпоредбите на ал. 1 те трябва да
бъдат взети съвместно с контролиращ служител
на държавата на територията.
(3) Относно правото на убежище се прилага
националното законодателство на държавата
на територията.
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Член 7
(1) В зоната на действие граничният контрол, извършен от контролиращите служители
на държавата, от която се излиза, по правило
предхожда граничния контрол, извършен от
контролиращите служители на държавата, в
която се влиза.
(2) Извършването на контрол от контролиращите служители на държавата, в която се
влиза, се разрешава след приключването на
граничния контрол от контролиращите служители на държавата, от която се излиза, и само
на лица и превозни средства, вече проверени
от контролиращите служители на държавата,
от която се излиза. Същото правило се прилага
и в случая, когато контролиращите служители
на държавата, от която се излиза, отказват
извършването на контрола и уведомяват за
това контролиращите служители на съседната
държава.
(3) След започването на контрола на влизане
контролиращите служители от държавата, от
която се излиза, нямат повече право да извършват дейности на граничен контрол. В случай,
когато след започване на контрола на влизане
съществува предположение за извършване на
действия, наказващи се от закона на държавата
на излизане, или допълнително се установи появата на издирвано лице в зоната на действие,
контролиращите служители от държавата на
излизане имат право да повторят граничния
контрол след предварително уведомяване на
контролиращите служители от държавата на
влизане.
(4) Граничният контрол може да бъде извършен и едновременно от контролиращите служители на държавите на договарящите страни.
Член 8
(1) По взаимно съгласие контролиращите
служители на договарящите страни могат да
се отклонят от установения ред в чл. 7, ал. 1
при необходимост с цел извършване на бърз
граничен контрол. В тези случаи контролиращите служители от държавата на влизане
установяват нередностите и информират контролиращите служители на държавата на излизане
с цел пресичане на пътуването и връщане на
лицата и превозните средства на територията
на държавата на излизане. Когато желаят да
предприемат такива мерки и контролиращите
служители от страната на влизане не са приключили контрола на тези лица и превозни
средства, лицата и превозните средства се
предават на контролиращите служители на
държавата на излизане.
(2) Събраните или задържаните парични
суми по време на граничния контрол, извършен в държавата на територията от контролиращите служители на съседната държава, или
намиращите се у тях служебни пари, както и
задържаните и иззетите вещи при изпълнение
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на служебните задължения, могат да бъдат
върнати в съседната държава въз основа на
това споразумение.
Член 9
(1) Не може да бъде отказано обратно
връщане в държавата на излизане на лицата,
върнати от контролиращите служители на
държавата на влизане.
(2) По време на прилагането на мерките,
предвидени в ал. 1, контролиращите служители
на договарящите страни взаимно се информират
и подпомагат.
(3) Контролиращите служители на договарящите страни взаимно се информират и за
временните ограничения на движението, както
и за появилите се опасности за движението на
територията на държавите на договарящите
страни.
Член 10
Съгласно националното законодателство на
държавите на договарящите страни компетентните органи могат да разрешават преминаване
на границата и извън действащите пунктове за
преминаване на границата или през временни
пунктове за преминаване на границата при
обосновани ситуации и след предварително
съгласуване на дата, период и място за лица
и превозни средства.
Ч а с т

I I I

Контролиращи служители
Член 11
(1) Службите на държавата на територията
осигуряват в зоната на действие същата защита и помощ на контролиращите служители
на съседната държава, каквито осигуряват и
на собствените си служители. При незаконни
действия, извършени срещу контролиращите
служители на съседната държава при и по повод
на изпълнение на служебните задължения, се
прилагат законовите разпоредби на държавата
на територията за защита на официалните лица
и на служебните действия на същите.
(2) При претенции за възстановяване на
щетите, нанесени в зоната на действие от контролиращите служители на съседната държава,
за които отговорността е на държавата, се прилагат разпоредбите на съседната държава, като
се приема, че щетите са нанесени в съседната
държава. При извършване на подобно действие
гражданите на държавата на територията се
ползват от същите права като гражданите на
съседната държава.
Член 12
(1) Контролиращите служители на съседната държава могат да влизат за изпълнение
на служебните си задължения в държавата на
територията със служебни карти със снимка през
пунктовете за преминаване на границата, които
водят до зоната на действие, и имат право да
останат в тази зона за времето на изпълнение
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на служебните си задължения. При поискване
от страна на контролиращите служители от
държавата на територията те трябва да представят тази служебна карта.
(2) Началниците на пунктовете за преминаване на границата взаимно се уведомяват за
имената и служебните карти на контролиращите служители, а при поискване потвърждават
служебната задача на съответните служители
в зоната на действие.
(3) Това споразумение не засяга забрани за
влизане в страната за контролиращи служители
на съседната държава. При подобни ситуации
незабавно трябва да бъде информиран началникът на пункта за преминаване на границата.
Член 13
(1) Във връзка с изпълнение на служебните
задължения, както и по пътя за и от зоната
на действие, контролиращите служители на
съседната държава имат право да носят униформа, съответните знаци и служебно оръжие,
както и необходимото служебно оборудване. В
държавата на територията могат да използват
служебно оръжие само в случаи, строго предвидени от националното им законодателство.
(2) Във връзка с извършени незаконни
действия от контролиращ служител на съседната
държава компетентните органи от държавата
на територията трябва да уведомят служебното
ръководство на извършителя за предприемане
на необходимите мерки съгласно националното законодателство на държавата, към която
принадлежи извършителят.
Член 14
Контролиращите служители на съседната държава са освободени в държавата на
територията от всички граждански, лични и
материални задължения, определени съгласно
законодателството на държавата на територията
за собствените є граждани.
Член 15
(1) В случай че контролиращ служител на
съседната държава загине или му бъде нанесена телесна повреда или ако вещ, която той
носи със себе си, е повредена, унищожена или
отнета в държавата на територията по време на
изпълнение на служебните задължения, тогава
при претенции за възстановяване на щетите
се прилага законодателството на съседната
държава.
(2) Предявените претенции за обезщетение
могат да бъдат отправени и пред инстанция на
една от държавите на договарящите страни, на
чиято територия лицето с право на обезщетение
може да се обърне към съда.
(3) Разпоредбите на алинеи 1 и 2 трябва да
се прилагат по същия смисъл при определяне
на претенциите за обезщетение относно щетите, нанесени от контролиращ служител на
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съседната държава по време на служебното му
пребиваване в държавата на територията, но
извън изпълнението на служебните задължения.
Ч а с т

I V

Пунктове за преминаване на границата
Член 16
(1) Помещенията, определени за контролиращите служители на съседната държава,
се обозначават с табели и герба на съседната
държава.
(2) Надписите на служебните помещения,
определени за контролиращите служители на
съседната държава, са на български и на румънски език.
(3) Условията за ползването и поддържането
на служебните помещения на съседната държава,
намиращи се в държавата на територията, се
уреждат от договарящите страни чрез договори
на гражданското право съгласно законодателството на държавата на територията.
Член 17
Наръчници, документи, както и служебно
оборудване на контролиращите служители на
съседната държава, използвани при изпълнение
на служебните задължения, са освободени от
проверка и изземване от служители на държавата на територията.
Член 18
(1) Държавата на територията разрешава
изграждането на телекомуникационни средства,
необходими за функционирането на пунктовете
за преминаване на границата, принадлежащи
на съседната държава, както и свързването на
тези инсталации със съответните инсталации на
съседната държава. Връзките със служебните
места на съседната държава се използват само
в интерес на службата. Тези връзки се смятат
като вътрешни връзки със съседната държава.
Всяка от договарящите страни поема разходите
за поддръжката на съоръженията и инсталациите, които е изградила.
(2) При други случаи са валидни онези
правни разпоредби на държавите на договарящите страни, които се отнасят за изграждането,
поддържането и използването на телекомуникационните средства на тяхна територия.
(3) На принципа на реципрочност всяка от
договарящите страни се задължава да осигури
за другата договаряща страна на собствена
територия помещение за техника и физически
обособена комуникационна мрежа.
Ч а с т

V

Изпълнение на споразумението
Член 19
(1) За координиране на дейностите договарящите страни организират срещи на ръководителите на компетентните органи, посочени в
чл. 2, или на упълномощени техни представи-
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тели. Съставът на екипите, които ще участват
в срещите, продължителността на срещите и
дневният ред се определят по взаимно съгласие.
(2) За изпълнението на това споразумение
ръководителите на компетентните органи, посочени в чл. 2, или упълномощените от тях лица
могат да сключват протоколи за сътрудничество.
Член 20
(1) Срещите на ръководителите на компетентните органи, посочени в чл. 2, или на
упълномощените от тях лица се провеждат,
редувайки се на територията на Република
България и на територията на Румъния.
(2) Разходите, предназначени за тези срещи,
се поемат от страната домакин, с изключение
на пътните разходи.
Ч а с т

V I

Заключителни разпоредби
Член 21
Споровете относно прилагането на това
споразумение се решават от компетентните
органи на договарящите страни, което не изключва разрешаване по дипломатически път.
Член 22
Всяка от договарящите страни може да
отмени временно, със или без местни ограничения, прилагането на споразумението или на
отделни негови разпоредби от съображения за
национална сигурност или поради друг обществен интерес, като незабавно уведоми за тази
мярка другата договаряща страна.
Член 23
Това споразумение не засяга правата и
задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни договори, по
които те са страна.
Член 24
(1) Това споразумение влиза в сила от датата
на получаването на последната дипломатическа нота относно изпълнението на вътрешните
процедури за влизане в сила.
(2) Това споразумение се сключва за период
5 години и автоматично се продължава за период 5 години, ако нито една от договарящите
страни 6 месеца преди изтичането на срока за
валидност на същото не уведоми за намерението
си да го прекрати.
(3) Това споразумение може да бъде изменяно или допълвано по взаимно съгласие от
договарящите страни, като тези изменения и
допълнения влизат в сила съгласно разпоредбата на ал. 1.
(4) Това споразумение може да бъде прекратено от всяка една от договарящите страни.
В случай на отказ от споразумението същото
прекратява валидността си след 6 месеца от
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датата, от която една от договарящите страни
писмено е уведомила по дипломатически път
за прекратяване на валидността му.
Подписано в Букурещ на 21 декември 2006 г.
в два оригинални екземпляра на български
и на румънски език, като двата екземпляра
имат еднаква сила.
За правителството
За правителството
на Република
на Румъния:
България:
Василе Блага,
Константин Андреев,
министър на
посланик на Република
администрацията
България в Румъния
и вътрешните
работи
751

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Националната
служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните (загл. изм. – ДВ,
бр. 78 от 2008 г.) (обн., ДВ, бр. 12 от 2004 г.;
изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 40 от 2005 г., бр. 90
от 2006 г. и бр. 78 от 2008 г.)
§ 1. В заглавието думите „и фуражите“ се
заличават.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Националната служба по зърното
е специализирана административна структура
към министъра на земеделието и храните за
контрол за спазване и изпълнение на Закона
за съхранение и търговия със зърно и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Националната служба по зърното е контролният орган, който:
1. предлага на министъра на земеделието и
храните за лицензиране публичните складове
за съхранение на зърно и води публичен регистър за тях;
2. регистрира зърнохранилищата за съхранение на зърно, издава удостоверение за регистрацията и води публичен регистър за тях;
3. регистрира търговците на зърно, издава
удостоверение за регистрацията и води публичен
регистър за тях;
4. вписва декларираните други обекти за
съхранение на зърно и води списък на тях;
5. контролира дейността на лицензираните
публични складове за зърно, регистрираните
зърнохранилища и обявените други обекти за
съхранение на зърно за спазване на закона и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
6. контролира търговците на зърно за спазване изискванията на закона и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
7. контролира зърнопроизводителите за произведеното, продаденото и наличното зърно и
неговото съхранение;
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8. контролира съответствието при внос,
износ и вътрешнообщностни доставки на зърно
и зърнени продукти и издава сертификат или
удостоверение за съответствие;
9. контролира зърнопреработвателните
предприятия за наличното и преработеното
зърно и съответствието на произведените
зърнени продукти и издава сертификати за
съответствие;
10. участва при интервенционно изкупуване
на зърно съгласно делегираните є задължения
от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;
11. събира, обобщава и анализира информация и изготвя месечни оперативни баланси за
наличното зърно в страната и седмични обзори за състоянието и тенденциите на зърнения
пазар в страната;
12. ежегодно извършва представително
окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица и изготвя
доклади за резултатите от окачествяването;
13. извършва лабораторна дейност за определяне качеството на зърното и зърнените
продукти и поддържа акредитирана лаборатория;
14. извършва съвместни проверки с представители на други държавни органи и браншови
организации от зърнения сектор относно спазването на разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
15. изготвя и разпространява до участниците
от зърнения сектор актуална информация за
състоянието и тенденциите на зърнения пазар в
страната, региона и Европейския съюз, качеството на реколтата и наличните запаси от зърно;
16. работи съвместно и обменя информация
с браншовите организации от зърнения сектор
по проблемите в бранша и тяхното решаване
чрез инициативи и дейности в помощ на участниците от сектора;
17. отговаря за ежегодното събиране, обобщаване и изпращане на информацията, предвидена в Регламент (EO) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 година относно
декларациите за реколтите и запасите от ориз
(OB L 243, 27.9.2003 г.);
18. организира отпечатването, приемането
и съхранението на складовите записи и води
регистър за тях;
19. изготвя справки и издава документи от
регистрите, водени от службата;
20. участва в национални и международни
програми и проекти в областта на зърнения
сектор.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 думите „и Закона за фуражите“ се
заличават.
2. В т. 7 в края на изречението думата „фуражи“ се заменя със „зърно и зърнени продукти“.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 7 думите „и Закона за фуражите“ се
заличават.
2. В т. 14 думите „и Закона за фуражите
(ЗФ)“ се заличават.
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3. В т. 17 думите „и чл. 78, ал. 2 ЗФ“ се
заличават.
4. В т. 20 думите „зърнените продукти и
фуражите“ се заменят с „и зърнените продукти“.
5. Точка 21 се отменя.
6. Точка 22 се отменя.
§ 5. В чл. 9, ал. 4 т. 1 и 3 се отменят.
§ 6. Член 12 се отменя.
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Главна дирекция „Зърно и зърнени
продукти“:
1. приема и проверява подадените заявления
за лицензиране на публични складове за зърно
и за регистрация на зърнохранилища и уведомява кандидатите за непълноти в подадените
документи;
2. проверява за съответствие декларациите по
чл. 11, ал. 2 на публичните складове за зърно
и зърнохранилищата, като извършва проверка
на място, отразява резултатите от проверките
в утвърдената форма;
3. подготвя предложения до министъра на
земеделието и храните за издаване или отказ за
издаване на лицензии на публичните складове за
зърно, както и за изменение или прекратяване
на издадени лицензии;
4. подготвя заповед на изпълнителния
директор за продължаване на лицензията на
публичен склад при представяне на нова банкова гаранция;
5. приема и проверява документите и изготвя
разрешение или отказ за ипотека върху складовете, лицензирани като публични складове
за съхранение на зърно;
6. подготвя предложения до изпълнителния
директор за регистриране на зърнохранилищата,
за изменение на регистрацията или заличаване
от регистъра на зърнохранилищата;
7. изготвя схеми на складовете на лицензираните публични складове, регистрираните
зърнохранилища и обявените други обекти за
съхранение на зърно и справки за вместимостите към тях;
8. заверява регистрите на договорите за влог
на зърнохранилищата чрез подпис и печат на
последната страница по заповед на изпълнителния директор;
9. води книга за извършените заверки на
регистрите за договорите за влог на зърно от
регистрираните зърнохранилища по заповед на
изпълнителния директор;
10. организира отпечатването, получава
заявените от публичните складове складови
записи за влог на зърно от печатница на Министерството на финансите, като ги предоставя
срещу заплащане на представител на склада,
за което се съставя и приемно-предавателен
протокол, и се вписват в регистъра на складовите записи;
11. извършва периодичен контрол на публичните складове за зърно, зърнохранилищата
и другите обекти за съхранение на зърно за
спазване на условията за лицензирането, регистрирането и декларираните обстоятелства,
контролира количеството и качеството на съхраняваното зърно и спазване на инструкцията
за съхранението му;
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12. извършва съвместни проверки с Националната агенция по приходите и „Икономическа
полиция“ в зърнения сектор;
13. участва при интервенционно изкупуване
на зърно съгласно делегираните є пълномощия
от ДФ „Земеделие“ – РА;
14. ежемесечно събира информация за наличните количества зърно в публичните складове
за зърно, собствениците или наемателите на
зърнохранилища и другите обекти за съхранение на зърно;
15. всяко тримесечие събира информация от
земеделските производители за произведеното,
продаденото и наличното зърно по видове;
16. ежемесечно изготвя оперативен зърнен
баланс за наличните количества зърно;
17. ежеседмично изготвя обзор за състоянието
на зърнените пазари;
18. контролира зърнопроизводителите за
достоверността на подадените деклерации за
произведено, продадено и налично зърно;
19. събира, обобщава и изпраща информацията, предвидена в Регламент (EO) № 1709/2003 на
Комисията от 26 септември 2003 година относно
декларациите за реколтите и запасите от ориз;
20. контролира публичните складове за зърно
за спазването на изискванията на чл. 9, ал. 1,
2, 3, 4 и 5 и чл. 10 ЗСТЗ;
21. води регистри на лицензираните публични складове за зърно, на регистрираните
зърнохранилища и списък на другите обекти
за съхранение на зърно;
22. регистрира учредения гаранционен фонд
съгласно чл. 9б, ал. 1 ЗСТЗ и съдейства на ръководството за реализиране на целите на фонда;
23. съхранява и осигурява достъп до регистрите на публичните складове за зърно, търговците на зърно, зърнохранилищата и списъка
на другите обекти за съхранение на зърно по
установен ред;
24. приема и проверява подадените заявления, декларация и приложените документи за
регистрация на търговците на зърно;
25. подготвя заповеди за регистрация и
пререгистрация на търговците на зърно, издава удостоверение и вписва регистрираните
търговци на зърно в регистъра;
26. извършва проверки на зърнопреработвателните предприятия за наличното и преработено зърно;
27. за целите на контрола за съответствие
на зърнените продукти събира информация за
месечното производство на предприятията за
преработка на зърно;
28. осъществява контрол върху регистрираните търговци на зърно за спазване на декларираните от тях обстоятелства и спазване на
ЗСТЗ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
29. извършва периодични и специални
проверки на дейността и правния статут на
регистрираните търговци на зърно и прави
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предложения за заличаване на търговци на зърно
от регистъра, когато установи, че не отговарят
на декларираните от тях обстоятелства;
30. осъществява контрол за съответствие на
зърното и зърнените продукти в страната при
внос, износ и вътрешнообщностни доставки и
издава сертификати за съответствие;
31. извършва лабораторна дейност и издава
сертификати за качеството на зърното и зърнените продукти въз основа на протокол за
изпитване от регионалните лаборатории;
32. ежегодно извършва окачествяване на
произведената пшеница, царевица, ечемик и
слънчоглед и изготвя доклади за качеството
на продукцията;
33. по искане на страни по договор извършва
контрол на качеството на зърно и зърнени продукти по стандартни и договорни показатели;
34. подготвя проекти на нормативни актове
в областта на зърното и зърнените продукти и
дава становища, касаещи компетентността на
НСЗ, по искане на лица, органи и организации;
35. извършва проверки по жалби и сигнали
и дава отговори по тях;
36. извършва специален контрол по искане
на държавен орган, публичния склад, зърнохранилището, влогодател и финансова институция;
37. съставя констативни протоколи и актове
за извършени нарушения по ЗСТЗ;
38. предоставя справки и издава документи
за вписаните в регистрите на службата обстоятелства;
39. ежемесечно публикува списък на търговците на зърно, публичните складове за зърно
и регистрираните зърнохранилища на интернет
страницата на НСЗ;
40. по искане на физически и юридически
лица извършва услуги относно определяне количеството и качеството на зърното, определяне
на капацитета на вместимости, вземане и формиране на средни проби, лабораторни анализи
относно качеството на зърното и зърнените
продукти и други в рамките на компетенцията
на службата.“
§ 8. Член 14 се отменя.
§ 9. Приложението към чл. 10 се изменя така:
„Приложение
към чл. 10
Обща численост на Националната служба по
зърно – 46 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

7

в т.ч.
Дирекция „Административно-правно и
финансово-стопанско обслужване“
Специализирана администрация

7
37

в т.ч.
Главна дирекция „Зърно и зърнени продукти“ с териториални звена

37

“
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Заключителна разпоредба
§ 10. Навсякъде в устройствения правилник
думите „Национална служба по зърното и
фуражите (НСЗФ)“ се заменят с „Национална
служба по зърното (НСЗ)“.
За министър: Светлана Боянова
657

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на
плодове и зеленчуци и на техните асоциации и
за условията и реда за одобряване и изменение
на одобрените операционни програми (обн.,
ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм., бр. 43 от 2009 г.)
§ 1. В чл.1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. условията и редът за одобрение, съдържанието и редът за прилагане на плана
за признаване от групи производители на
плодове и зеленчуци;“
б) в точка 3 след думите „организации на
производители“ се добавя „и групи производители на плодове и зеленчуци“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. условията и редът за одобряване съдържанието и редът за прилагане на оперативни
програми на признати организации на производители на плодове и зеленчуци;“
г) създава се т. 8:
„8. дейностите и разходите, които могат
да се включват в плановете за признаване на
групи производители на плодове и зеленчуци.“
2. В ал. 2 думите „Регламент на Комисията
№ 1580/2007 от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти
(ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) №
1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и
зеленчуците (ОВ, L 350/1, 31.12.2007 г.) (Регламент № 1580/2007)“ се заменят с „Регламент
за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията
от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на
секторите на плодовете и зеленчуците и на
преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L
157/1, 15.06.2011 г.) (Регламент № 543/2011)“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Организация на
производители“ се добавя „и група производители“.
2. В ал. 2 думите „основния предмет на
дейност на организаци ята“ се замен ят с
„дейност та, за която организаци ята иска
признаване“.
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§ 3. В чл. 4 след думите „Организация на
производители“ се добавя „и група производители“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 накрая се добавя „и за извършване на функциите на организацията по
чл. 23 от Регламент № 543/2011“.
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Стойността на предлаганата на пазара
продукция по ал. 1, т. 4 се изчислява през
първата година от създаване на организацията на производители на плодове и зеленчуци
като сбор от стойността на предлаганите на
пазара през предходната година от отделните
членове плодове и зеленчуци, а от втората
година – като стойност на предлаганите на
пазара през предходната година плодове и
зеленчуци от организацията. Стойността на
предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за
счетоводството.
(5) Производител може да членува за всеки
отделен вид плодове или зеленчуци само в
една организация на производители.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Група производители на плодове
и зеленчуци, която не отговаря на изискванията за признаване по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4, но
отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 1 и 2,
чл. 4 и на останалите изисквания за признаване по чл. 5, може да получи предварително
признаване за срок до 5 години.
(2) Групата производители на плодове и
зеленчуци се признава, когато има поне 4
членове и годишен оборот не по-малък от
100 000 лв., както и одобрен план за признаване. При определяне на броя на членовете и
на годишния оборот на групата производители
на плодове и зеленчуци се прилагат ал. 3 и
4 на чл. 5.
(3) В групата производители на плодове и
зеленчуци не може да членува физическо или
юридическо лице, което е членувало в друга
група производители на плодове и зеленчуци.“
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) За получаване на предварително
признаване групата производители представя
план за признаване с продължителност не
повече от 5 календарни години.
(2) Планът по ал. 1 се изготвя съгласно
приложение № 6.
(3) Когато планът за признаване включва
извършване на инвестиции към него, групата
производители на плодове и зеленчуци прилага и инвестиционна програма за периода на
изпълнение на плана за признаване съгласно
приложение № 7 и се прилагат документи
за първия годишен период на програмата
съгласно приложение № 8.
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(4) Инвестиционната програма включва
подробно описание на планираните инвестиции и дейности, които допринасят за постигането на една или повече от следните цели:
1. увеличаване на броя на членовете в
съответствие с определените минима лни
изисквания в чл. 5, ал. 1, т. 3;
2. нарастване на стойността на реализираната на пазара продукция в съответствие с
определените минимални изисквания в чл. 5,
ал. 1, т. 4;
3. внедряване на нови продукти, процеси и
технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални
активи, и/или
4. подобряване на сът рудничеството с
производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или
5. опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и
отпадъци, и/или
6. подобряване на хигиенните, фитосанитарните, екологичните и други условия на
производство, и/или
7. подобряване качеството на произвежданите плодове и зеленчуци, и/или
8. подобряване на възможностите за производство и маркетинг на произвежданите
плодове и зеленчуци.
(5) Инвестиционната програма включва
само допустими за подпомагане разходи съгласно приложение № 9. При закупуване на
техника за обработка на почвата и прибиране
на реколтата в инвестиционната програма се
посочва размерът на земята, за който техниката ще бъде използвана.
(6) Представените документи съгласно приложение № 8 трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от групата
производители; в случай на представяне на
заверени от групата производители копия на
документи техните оригинали се представят
за преглед от служител на Разплащателната
агенция;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът
е официален по смисъла на Гражданския
процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.“
§ 7. Създават се чл. 7а, 7б, 7в и 7г:
„Чл. 7а.(1) Разплащателната агенция проверява представения план за признаване, включително чрез инспекция на място, относно:
1. точността на информацията, включена
в него;
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2. търговската и техническата обоснованост
на предвидените мерки;
3. допустимостта на включените в него
инвестиционни разходи;
4. съответствието с изискванията на националното законодателство и с правото на
Европейския съюз.
(2) Инвестиционната програма се оценява съгласно приложение № 10 по следните
икономически и финансови показатели на
предложените инвестиции и дейности:
а) прогнози за нетните парични потоци
на проекта;
б) нетна настояща стойност на инвестицията;
в) изчисляване на вътрешна норма на
възвръщаемост на инвестицията;
г) индекс на рентабилност на инвестицията;
д) изчисляване на срока на откупуване на
инвестицията.
(3) Инвестиционната програма трябва да
показва икономическа жизнеспособност на
стопанството и нейното изпълнение да води
до значително подобряване на цялостната му
дейност чрез постигане на една или повече
цели по чл. 7, ал. 4.
(4) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените
в тях данни, Държавен фонд „Земеделие“
изпраща уведомително писмо до групата
производители за установените нередовности
и/или непълноти. Срокът за одобряване на
плана за признаване започва да тече, след
като групата производители на плодове и
зеленчуци допълни и/или обоснове плана за
признаване и/или инвестиционната програма
и/или представи необходимите документи.
(5) Преди приемането на плана за признаване Разплащателната агенция уведомява
Европейската комисия, като посочва очакваните финансови последици.
(6) В двумесечен срок от получаване на
плана за признаване и инвестиционната програма въз основа на проверките и оценките
по ал. 1, 2 и 3 изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ със заповед:
1. одобрява плана за признаване и инвестиционната програма;
2. отхвърля представения план за признаване и инвестиционната програма; заповедта
за отхвърляне на представения план за признаване и инвестиционната програма подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) В 14-дневен срок от получаване на
свидетелството по чл. 14, ал. 2 признатата
г ру па п роизводи тели ск лючва договор с
Разп лащателната агенци я за изпълнение
на одобрената инвест иц ионна п рог рама.
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Договорът се сключва от законния или от
изрично упълномощен представител на групата производители.
Чл. 7б. (1) Планът за признаване се изпълнява на годишни периоди, които започват на
1 януари и приключват на 31 декември. Първият
годишен период се прилага след сключване
на договора по чл. 7а, ал. 7, като започва от:
1. първи януари на следващата календарна
година, или
2. първия календарен ден след подписването на договора.
(2) Групите производители могат да разделят годишните периоди по ал. 1 на шестмесечни периоди. Отделните инвестиции, включени
в инвестиционната програма, или обособени
части от тях се изпълняват в рамките на годишните или шестмесечните периоди.
(3) В срок до 15 септември на годината,
предхождаща всеки годишен период от плана за признаване, групата производители
подава документи съгласно приложение № 8
за инвестициите, които е планирала за този
годишен период.
(4) По време на прилагането на плана за
признаване групата производители на плодове
и зеленчуци може да увеличи или намали
размера на разходите за съответната година
с максимум 25 % от първоначално одобрения
размер, при условие че са спазени общите цели
на плана за признаване и общата одобрена
за плана сума.
Чл. 7в. (1) Групите производители на плодове и зеленчуци могат да искат изменение
на одобрените планове и инвестиционни
програми по отношение на мерките и средствата за следващата година, ако предложените изменения съответстват на одобрените
цели, икономически и финансови показатели
и продължителност на плана. Предложените
изменения на плановете се одобряват по реда
на чл. 7а, ал. 1, 2, 3 и 5, след което се отразяват в договорите по чл. 7а, ал. 7.
(2) Групите производители могат да искат
изменения по ал. 1 в срок до 15 септември в
годината, предхождаща изпълнението на годишния период от плана за признаване, като
подадат в съответната областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане
на схеми и мерки за подпомагане“:
1. инвестиционна програма съгласно приложение № 7;
2. документи за инвестициите през следващия годишен период съгласно приложение № 8.
(3) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените
в тях данни, Държавен фонд „Земеделие“
изпраща уведомително писмо до гру пата
производители за установените нередовности
и/или непълноти. Срокът за изменение на
плана за признаване започва да тече, след
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като групата производители на плодове и
зеленчуци допълни и/или обоснове плана за
признаване и/или инвестиционната програма
и/или представи необходимите документи.
(4) В двумесечен срок от датата на подаване
на искане по ал. 2 изпълнителният директор
на Държавен фонд „Земеделие“ със заповед:
1. одобрява исканите промени;
2. отхвърля исканите промени; решението
за отхвърляне на исканите промени подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 7г. (1) Бивш член на призната организация на производители на плодове и зеленчуци може да бъде приет за член на група
производители на плодове и зеленчуци не
по-рано от 1 октомври на годината, следваща
годината, през която е напуснал организацията
на производители на плодове и зеленчуци.
(2) Групата производители на плодове и
зеленчуци, която е получила предварително
признаване, може да кандидатства за признаване като организация на производители на
плодове и зеленчуци преди изтичане срока на
предварителното признаване. Групата производители на плодове и зеленчуци се признава
като организация на производители на плодове и зеленчуци в срок до четири месеца от
изпълнение на плана за признаване.
(3) Отпускането на финансова помощ на
групи производители се прекратява веднага
след като бъдат признати като организация
на производители на плодове и зеленчуци. По
искане на групата производители дейности от
плана за признаване, които не са изпълнени,
могат да бъдат пренесени в оперативната
програма.
(4) Когато групата производители на плодове и зеленчуци в изпълнение на план за признаване направи инвестиция в стопанството
на свой член и той напусне групата производители или организацията на производители
преди изтичане на амортизационния срок на
инвестицията и тя не може да бъде върната
на групата производители или на организацията на производители, е длъжен да є плати
остатъчната стойност на инвестицията към
датата на напускане.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „съдебната, съответно“ се
заличават;
б) в т. 4 думите „(код по БУЛСТАТ)“ се
заличават.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за актуално състояние
на търговската регистрация на асоциацията;“
б) в т. 3 думите „(код по БУЛСТАТ)“ се
заличават;
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в) в т. 4 накрая се добавят думите „и техните удостоверения по чл. 14, ал. 1“;
г) точка 5 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато представените документи са
непълни или нередовни, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани непълнотите
или нередовностите в срок до 10 работни дни
от деня на получаване на съобщението.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Ако в срока по предходната алинея
заявителят не отстрани непълнотите или
нередовностите, заявлението се оставя без
разглеждане.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Министърът на земеделието и храните със заповед назначава комисия, която
извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително проверка
на място, и дава становище по признаването
на организацията на производители или на
асоциацията на организации на производители
на плодове и зеленчуци.“
§ 9. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Групите производители на
плодове и зеленчуци подават заявления за
признаване в два екземпляра в областните
дирекции на Държавен фонд „Земеделие“,
отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Към заявленията групите производители прилагат в два еднообразни екземпляра
документите по чл. 9, ал. 2 и документите по
чл. 7, ал. 2 и 3.
(2) Областните дирекции на Държавен фонд
„Земеделие“ извършват преглед и предварителна проверка на представените документи
по ал. 1. Когато представените документи са
непълни или не отговарят на изискванията
на чл. 7, ал. 6, областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ ги връща на групата
производители заедно с писмено изложение
на непълнотите и/или на несъответствията.
(3) След окомплектоване на два пълни
екземпляра документи, включително чрез
прилагане на процедурата по ал. 2, областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“
изпраща в срок до 3 работни дни единия от
тях в Министерството на земеделието и храните, а другия в Централното управление на
Държавен фонд „Земеделие“.
(4) Когато представените документи за
признаване на гру пата производители са
непълни или нередовни, Министерството на
земеделието и храните прилага процедурата
по чл. 9, ал. 4 и 5.
(5) Министърът на земеделието и храните със заповед назначава комисия, в която
участват и представители на Разплащателната
агенция, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включи-
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телно проверка на място, и дава становище
по признаването на групата производители
на плодове и зеленчуци.“
§ 10. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) В тримесечен срок от подаване
на заявлението по чл. 9, ал. 1 или в четиримесечен срок от изтичане на срока за предварително признаване по чл. 6, ал. 1 министърът на земеделието и храните със заповед
признава организацията на производители,
групата производители или асоциацията на
организации на производители на плодове и
зеленчуци или прави мотивиран отказ. Министърът на земеделието и храните признава
група производители, която има одобрен план
за признаване, съгласно чл. 7а, ал. 6, т. 1.
(2) Министърът на земеделието и храните
отказва признаването на група производители,
която отговаря на условията за признаване
като организация на производители.
(3) Достоверността на заявените данни
от организациите на производители, групите производители или асоциациите на
организации на производители на плодове и
зеленчуци се констатира от Министерството
на земеделието и храните чрез извършването
на периодични проверки на място за установяване на съответствието им с изискванията
по чл. 3, 4, 5 и 8. Всяка година се проверяват
най-малко 30 % от признатите организации
на производители, групи производители и
асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци. Всяка призната
организация на производител, група производители и асоциация на организации на
производители на плодове и зеленчуци се
проверява най-малко веднъж на 5 години и
не по-често от веднъж годишно.
(4) Когато се установи, че организацията
на производители, групата производители
или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци не отговаря
на изисквания по чл. 3, 4, 5 и 8 и несъответствията не бъдат отстранени в 6-месечен
срок, признаването є се отменя със заповед
на министъра на земеделието и храните. В
тези случаи организацията на производители,
групата производители или асоциацията на
организации на производители на плодове
и зеленчуци се заличава от базата данни по
чл. 14, ал. 3, а издаденото удостоверение по
чл. 14, ал. 1 или 2 се обезсилва.“
§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „при поискване“ се заличават.
2. В ал. 4 накрая се добавя „,по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
3. Създава се ал. 5:
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„(5) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представят
ежегодно в срок до 30 август на текущата
година в Министерството на земеделието и
храните информация съгласно приложение
XIII към чл. 99 от Регламент № 543/2011.“
§ 12. В чл. 12 се създава изречение второ:
„Министерството на земеделието и храните
изпраща на Разплащателната агенция копие
от заповедта в едноседмичен срок от нейното
издаване.“
§ 13. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Министерството на земеделието
и храните издава на признатите организации на производители или асоциацията на
организации на производители на плодове и
зеленчуци удостоверение по образец съгласно
приложение № 3.
(2) Министерството но земеделието и храните издава на групите производители на плодове и
зеленчуци, получили признаване, свидетелство
по образец съгласно приложение № 4.
(3) Министерст вото но земеделието и
храните създава, съхранява и поддържа база
данни за признатите организации на производители, групи производители и асоциации
на организации на производители на плодове
и зеленчуци.“
§ 14. В чл. 17 думите „Регламент № 1580/2007“
се заменят с „Регламент № 543/2011“.
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Организациите на производители на
плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, могат да получат национална
помощ за тяхното допълване в размер до 80 %
от средствата, набрани съгласно ал. 1.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и след
думите „Разплащателната агенция“ се добавя
„в едномесечен срок от неговото получаване“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 61 от Регламент
№ 1580/2007“ се заменят с „чл. 59 и чл. 60 от
Регламент № 543/2011“.
2. В ал. 2, т. 2 думата „рекламиране“ се
заменя с „реклама“.
3. В ал. 4 думите „Приложение VIII на
Регламент № 1580/2007“ се заменят с „Приложение ІХ на Регламент № 543/2011“.
§ 17. В чл. 20а, ал. 1 думите „Приложение Х на Регламент № 1580/2007“ се заменят
с „Приложение ХІ на Регламент № 543/2011“.
§ 18. В чл. 20б, ал. 1 и 2 думата „рекламиране“ се заменя с „реклама“, а в ал. 3 думата
„Рекламирането“ се заменя с „Рекламата“.
§ 19. В чл. 20г, ал. 1 думите „чл. 90 от
Регламент № 1580/2007“ се заменят с „чл. 89
от Регламент № 543/2011“.
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§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 1 думите „Регламент № 580/2007“
се заменят с „Регламент № 543/2011“.
2. В ал. 4 думите „чл. 66 от Регламент
№ 1580/2007“ се заменят с „чл. 65 от Регламент № 543/2011“.
§ 21. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 70 от Регламент
№ 1580/2007“ се заменят с „чл. 69 от Регламент № 543/2011“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Със заявлението по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци
могат да искат допълване на помощта по
чл. 68 от Регламент № 543/2011 с национално
подпомагане по чл. 19, ал. 2.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, думата
„четири“ се заменя с „три“, а думата „тримесечие“ се заменя с „четиримесечие“.
§ 22. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Признатите групи производители на
плодове и зеленчуци получават финансово
подпомагане за:
1. покриване на 100 % от приемливите
разходи, включени в плана за признаване, за
насърчаване на тяхното учредяване и улесняване на административната им дейност;
2. покриване на 75 % от приемливите
разходи за инвестиции, които са включени в
плана за признаване.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Помощта по ал. 1, т. 1 се определя
за всяка група производители на плодове и
зеленчуци като процент от стойността на
продукцията, предлагана от нея на пазара за
предходната година, и възлиза на 10 % през
първата и втората година, 8 % през третата
година, 6 % през четвъртата година и 4 % през
петата година на периода на изпълнение на
плана за признаване, но не повече от левовата
равностойност на 100 000 евро. Помощта се
предоставя за разходи, които са допустими
за подпомагане съгласно приложение № 11.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Помощта по ал. 1, т. 2 се предоставя,
когато:
1. инвестициите включват допустими разходи; не се подпомагат разходи, които съгласно
приложение № 9 са недопустими;
2. всички инвестиции за съответната година от инвестиционната програма са с максимален размер левовата равностойност на
1 500 000 евро и с общ минимален размер за
целия план за признаване левовата равностойност на 14 000 евро; когато планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди,
максималният размер на помощта се определя
пропорционално на периода за изпълнение.“
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите
„Регламент № 1580/2007“ се заменят с „Регламент № 543/2011“.
5. Досегашните ал. 4 и 5 се отменят.
§ 23. Създават се чл. 27, 28, 29, 30, 31 и 32:
„Чл. 27. (1) Допустими по чл. 26, ал. 3, т. 1
са разходите, посочени в приложение № 9.
Като допустими се определят разходи, които:
1. са необходими за получаването от групата производители на плодове и зеленчуци
на признаване като организация на производители на плодове и зеленчуци;
2. се използват за секторите или продуктите,
за които на групата е предоставено временно
признаване.
(2) Допустими за финансова помощ са разходи и дейности, извършени след подписване
на договора по чл. 7а, ал. 4, с изключение на
следните разходи, които могат да бъдат извършени и преди това, но не по-рано от една
година преди датата на подаване на плана за
признаване:
1. разходи, свързани с плана за признаване
и инвестиционната програма, в т. ч. разходи
за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти,
придобиване на ноу-хау, патентни права и
лицензии, извършени както в процеса на
подготовка на проекта, така и по време на
неговото изпълнение;
2. разходи за закупуване на земя, сгради
и друга недвижима собственост.
(3) Допустимите разходи по ал. 2, т. 1 не
могат да превишават:
1. за планове за признаване заедно с инвестиционни програми, включващи подпомагане
по чл. 26, ал. 1, т. 2 – до 10 % от допустимите
разходи, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
(4) Допустимите разходи за изработка на
план за признаване с инвестиционни програми
като част от разходите по ал. 2, т. 1 не могат
да превишават:
1. пет процента от допустимите инвестиционни разходи, но не повече от левовата
равностойност на 30 000 евро за план за
признаване;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
(5) Допустимите разходи за консултантски
услуги и предпроектни проучвания, свързани с изработването на план за признаване
без инвестиционни програми, не могат да
превишават:
1. два процента от реализираната на пазара
продукция за предходната година, но не повече от левовата равностойност на 5000 евро
за плана за признаване;
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2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
(6) Допустимите разходи за закупуването на
земя, сгради и друга недвижима собственост
не трябва да надхвърлят:
1. данъчната им оценка към датата на
придобиване или към датата на подаване
или изменение на плана за признаване в
зависимост от това, коя от двете оценки е с
по-ниска стойност;
2. десет процента от разликата между:
а) допустимите разходи по проекта, предварително намалени с разходите за закупуване
на земеделска земя, производствени сгради
и друга недвижима собственост, и
б) разходите по ал. 2, т. 1.
(7) Допустимите разходи за закупуването на неземеделски транспортни средства,
свързани с дейността на кандидата, не трябва
да надхвърлят левовата равностойност на
30 000 евро.
Чл. 28. (1) Инвестициите, включени в инвестиционната програма, се изпълняват на
имот, който е собственост на групата производители или на неин член.
(2) Когато в инвестиционната програма
са предвидени строително-монтажни работи,
групата производители представя работен
проект и/или архитектурно заснемане и/или
разрешение за строеж в съответствие със
Закона за устройство на територията.
(3) Когато в инвестиционната програма е
предвидено закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата,
тя трябва да е в съответствие с размера на
обработваната от членовете на групата производители зем я. Гру пата производители
доказва съответствието с това изискване в
инвестиционната програма.
(4) Когато в инвестиционната програма са
предвидени инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, към нея трябва да бъде
приложен документ за съгласуване на тези
инвестиции със съответната териториална
басейнова дирекция на Министерството на
околната среда и водите, която е отговорна
за мониторинга и управлението на водния
баланс в региона, в който ще бъдат извършени.
Чл. 29. (1) За допустими разходи по чл. 26,
ал. 3, т. 1, чиято стойност възлиза на повече
от левовата равностойност на 10 000 евро или
са част от доставки или услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на
10 000 евро, предложени от един доставчик,
групата производители на плодове и зеленчуци
трябва да предостави най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Не се
изисква представяне на конкурентни оферти
при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на
ноу-хау, патентни права и лицензии.
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(2) Офертите по ал. 1 трябва да съдържат
фирмата на търговеца, срока на валидност,
датата на издаване, цената без ДДС, с посочване на неговия размер, подпис и печат на
оферента. В случаите на доставка на машини
и/или земеделска техника офертите трябва
да съдържат вид, марка, модел, капацитет,
мощност и други специфични технически
данни, както и подпис и печат на производителя или официалния представител или
вносител. Групата производители на плодове
и зеленчуци представя и заверени копия на
предварителни или окончателни договори с
избраните изпълнители.
(3) Оферентите по ал. 1 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в
търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ
за правосубектност съгласно националното им
законодателство. Оферентите на строителномонтажни работи, местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централния
професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите
(ЗКС) и да могат да извършват строежи и/
или отделни видове строителни и монтажни
работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферентите на
посадъчен материал трябва да имат издадено
разрешително за производство и заготовка
на посадъчен материал и/или удостоверение
за регистрация като търговец на посадъчен
материал в случаите, предвидени в Закона за
посевния и посадъчния материал.
(4) За определяне на основателността на
предложените разходи изпълнителният директор на Разплащателната агенция може
със заповед да определи оценяваща комисия,
която да даде становище.
Чл. 30. (1) За получаване на подпомагане
групите производители на плодове и зеленчуци подават до Разплащателната агенция
заявление за плащане по образец, одобрен от
нейния изпълнителен директор. Заявлението
се подава в срок до последния работен ден
на третия месец след края на годишния или
шестмесечния период. Заявления за плащане
за шестмесечни периоди се подават само ако
планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди и това е предвидено в договора
по чл. 7а, ал. 7.
(2) Към заявлението по предходната алинея
се прилагат документите съгласно приложение
№ 12 и декларация от групата производители
на плодове и зеленчуци, която включва:
1. стойността на предлаганата на пазара
продукция за периода, за който се иска подпомагане;
2. изявление, че спазва и ще продължи да
спазва изискванията на Регламент № 1234/2007
и Регламент № 543/2011;
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3. изявление, че не е ползвала европейско
или национално финансиране за дейностите,
изпълнявани по плана за признаване през
предходната година;
4. изявление, че в продължение на 5 години няма да отчуждава, да отдава под аренда
или наем или да преотстъпва безвъзмездно
обектите на инвестициите.
(3) При подаване на заявлението за плащане
групата производители осигурява оригиналите
на всички документи, включително и тези, за
които се изискват копия, като удостоверява
верността на представените копия със заверка
„Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ
документите, сверява представените копия с
оригиналните документи.
(4) В случай на нередовност на документите
или непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти Разплащателната агенция
уведомява писмено групата производители,
която в срок до 10 работни дни от деня на
уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти
чрез представяне на допълнителни и/или нови
документи, включително документи, които не
са посочени в приложение № 11.
Чл. 31. (1) В срок до три месеца от подаване
на заявлението за плащане Разплащателната
агенция:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, която включва и
проверка за функционална самостоятелност.
(2) Проверката на място по ал. 1, т. 2 се
извършва в присъствието на представител или
служител на групата производители. Веднага
след приключване на проверката на място
служителят на Разплащателната агенция представя протокол с резултатите от проверката
за подпис на представителя или служителя,
който може да впише в протокола обяснения
и възражения по направените констатации.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава:
1. в случаите по чл. 30, ал. 4;
2. когато по заявлението за плащане е
необходимо становище на други органи или
институции – със срока за получаване на
отговор;
3. със заповед на изпълнителния директор
на Разплащателната агенция, когато са събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за наличие на нередности.
(4) Въз основа на проверките по ал. 1
и анализ за установяване на фактическо
съответствие и съответствие по документи
между одобрената инвестиционна програма
и извършените инвестиции изпълнителният
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директор на Разплащателната агенция със
заповед одобрява или мотивирано отказва
изплащане на финансовата помощ.
(5) Разплащателната агенция отказва част
или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявени данни
и/или посочени факти;
2. установи несъответствие на извършените
дейности с целите, дейностите и изискванията
на плана;
3. гру пата производители не отст рани
нередовностите, непълнотите и неяснотите в
срока по чл. 30, ал. 4.
(6) Разплащателната агенция изплаща помощта на групата производители на плодове и
зеленчуци в четиримесечен срок от получаване
на заявлението за плащане. Финансова помощ
се изплаща след извършване на дейностите,
за които е сключен договорът по чл. 7а, ал. 7.
(7) Финансова помощ за шестмесечен период се изплаща за одобрена обособена част
от инвестицията.
Чл. 32. (1) Когато групата производители
не изпълнява свои нормативни или договорни
задължения, Разплащателната агенция може
да иска връщането на вече изплатени суми
заедно със законната лихва върху тях и/или
да прекрати сключения с нея договор.
(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната
агенция определя размера на дължимата сума,
като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на
неизпълнението зависи от неговите последици
за дейността на групата производители като
цяло. Продължителността на неизпълнението
зависи от времето, през което траят последиците, или възможността за отстраняване
на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да иска
връщането на вече платени суми заедно със
законната лихва върху тях и когато:
1. групата производители е представила
декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създала условия за изпълнение на
изискванията за получаване на плащанията,
за да извлече облага в противоречие с целите
на плана за признаване;
2. групата производители е получила или
е одобрена за получаване на допълнителна
публична финансова помощ за дейностите,
финансирани по реда на тази глава;
3. групата производители е променила
предмета на подпомаганата дейност.
(4) Когато признаването на групата производители е отменено по реда на чл. 10, ал. 3 и
когато в срок до четири месеца от изтичане на
срока за временно признаване по чл. 6, ал. 1
групата производители не бъде призната като
организация на производители, членовете на
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групата производители отговарят солидарно за
връщане на получените до момента средства
заедно със законната лихва.“
§ 24. В § 1 на допълнителната разпоредба
т. 5 се отменя.
§ 25. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието и в текста на част І думите
„организация на производители“ се заменят с
„организация на производители/група производители“, а думите „регистриран по фирмено
дело № ............................................./................. г.
по описа на ........................................................
............................................. съд“ се заличават.
2. В част І:
а) точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за актуално състояние
на търговската регистрация на дружеството;“
б) в т. 4 думите „код по БУЛСТАТ“ се
заличават;
в) точка 7 се отменя.
г) създава се т. 14:
„14. за организациите на производители на
плодове и зеленчуци, които искат временно
признаване по чл. 6 – план за признаване по
чл. 7 заедно с документите към него съгласно
приложение № 6.“
3. В част ІІ:
а) точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за актуално състояние
на търговската регистрация на асоциацията;“
б) в т. 3 думите „код по БУЛСТАТ“ се
заличават;
в) точка 5 се заличава.
§ 26. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 2,
т. 9 думата „организацията“ се заменя с „организацията/групата“.
§ 27. В част І и част ІІ на приложение № 3
към чл. 14, ал. 1 думите „регистъра на“ се
заменят с „базата данни за“, а думите „код
по БУЛСТАТ“ се заличават.
§ 28. В приложение № 4 към чл. 14, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „регистъра на“ се заменят с
„базата данни за“.
2. Ду мите „код по БУЛСТАТ“ и „при
.................. съд по ф.д. ....., рег. ....., том ....., стр.
....., партида .............,“ се заличават.
§ 29. В приложение № 5 към чл. 20а, ал. 1
думите „чл. 80, пар. 1 на Регламент 1580/2007“
се заменят с „чл. 79, пар. 1 на Регламент
543/2011“.
§ 30. Създават се приложение № 6 към
чл. 7, ал. 2, приложение № 7 към чл. 7, ал. 3,
приложение № 8 към чл. 7, ал. 3, приложение
№ 9 към чл. 7, ал. 5, приложение № 10 към
чл. 7а, ал. 2, приложение № 11 към чл. 26,
ал. 2 и приложение № 12 към чл. 30, ал. 2:
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„Приложение № 6
към чл. 7, ал. 2

ПЛАН ЗА ПРИЗНАВАНЕ
на „Група производители“
............................................................................................................................................
(наименование на кандидата)

Седалище и адрес на управление
Място на извършване на инвестициите
Лице за контакти:
Телефон за контакти:
Факс:
E-mail:
Начална дата за започване на изпълнението
на плана:
Продължителност на плана в години:
I. Въведение
А. Кратко описание на плана за признаване – описание на заложените инвестиции по годишни
периоди
Б. Цели на инвестициите по годишни периоди
В. Очакван резултат след изпълнение на плана за признаване
II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност
А. Информация за дейността на отделните членове на групата производители:
Описание на първоначалното състояние, по-специално във връзка с броя на членовете производители, като се предоставят всички подробности за членовете, продукцията, включително стойността
на търгуваната продукция, маркетинга и инфраструктурата, включително инфраструктурата, която
е собственост на индивидуални членове на група производители, ако се използва от групата производители:
– дълготрайни материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс (ако е приложимо);
– информация за отглежданите култури за всеки член и общо (площи в дка, средни добиви/дка,
поливни/неполивни, сортов състав);
– стойност на реализирана на пазара продукция за предходната година (за всеки член и общо,
но не по-малко от 100 000 лв.).
Б. Правен статут
В. Организация, структура и управление
Г. Пазарна среда
Г.1. Начини за повишаване на конкурентоспособността
Г.2. Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазарът
в бъдеще и под влияние на кои фактори:
a) увеличаване на конкуренцията на местно ниво
б) промени в потребителското търсене
в) чуждестранна конкуренция (ако е приложимо)
III. Финансов план
Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по плана за признаване в съответствие на чл. 26, ал. 1, т. 2
(лв.)
Поредна
година
от плана
за признаване/
Годишен
инвестиционен
проект
A

Инвестиция
Вид

К-во

Б

В

Включително

Мярка Единична цена

Г

Д

Стойност*
(без ДДС)

Собствени средства (%)

Кредит
(%)

Други
(%)

Е

Ж

З

И

С Т Р.
A

20

ДЪРЖАВЕН
Б

В

Г

ВЕСТНИК
Д

І

*Общо за първото шестмесечие за период от ...................
(дд/мм/гггг)
до ..........................
(дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ...................
(дд/мм/гггг)
до 31.12. ...........г.
Общо за първата година
ІІ

*Общо за първото шестмесечие за период от ...................
(дд/мм/гггг)
до ..........................
(дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ....................
(дд/мм/гггг)
до 31.12. ...........г.
Общо за втората година
ІІІ

*Общо за първото шестмесечие за период от ...................
(дд/мм/гггг)
до ..........................
(дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от .....................
(дд/мм/гггг)
до 31.12. ...........г.
Общо за третата година

БРОЙ 9
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З

И
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В
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Г

Д
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Е

Ж

З

И

ІV

*Общо за първото шестмесечие за период от ...................
(дд/мм/гггг)
до ..........................
(дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ...................
(дд/мм/гггг)
до 31.12. ...........г.
Общо за четвъртата година
V

*Общо за първото шестмесечие за период от ...................
(дд/мм/гггг)
до ..........................
(дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ...................
(дд/мм/гггг)
до 31.12. ...........г.
Общо за петата година
ВСИЧКО:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Сумата с думи)
*Посочените полета от таблица 1 се попълват само в случаите, когато планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за плащане на
шестмесечни периоди.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.
Таблица 2. Мерки, свързани с насърчаване на учредяването и улесняване на административната
дейност на групите производители
Година

№

Вид на разходите

Сума без ДДС (лв.)

А

Б

В

Г

І

*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................
(дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ................... до 31.12. ...........г.
(дд/мм/гггг)
Общо за І година:

С Т Р.
А
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Г

ІІ

*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................
(дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ................... до 31.12. ...........г.
(дд/мм/гггг)
Общо за ІІ година:
ІІІ

*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................
(дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ................... до 31.12. ...........г.
(дд/мм/гггг)
Общо за ІІІ година:
ІV

*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................
(дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ................... до 31.12. ...........г.
(дд/мм/гггг)
Общо за ІV година:
V

*Общо за първото шестмесечие за период от ................... до ..........................
(дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ................... до 31.12. ...........г.
(дд/мм/гггг)
Общо за V година:
Всичко:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Сумата с думи)
*Посочените полета от таблица 1 се попълват само в случаите, когато планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за плащане на
шестмесечни периоди.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.
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(лв., без ДДС)

Сума на инвестициите в плана за признаване
(без разходите по чл. 26, ал. 1, т. 1 от наредбата)
................................................................................................................................................
(сумата с думи)
Сума на разходите по чл. 26, ал. 1, т. 1 от наредбата

................................................................................................................................................
(сумата с думи)
Всичко:
................................................................................................................................................
(сумата с думи)

Приложение № 7
към чл. 7, ал. 3
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
на „Група производители“
............................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
с начална дата на изпълнение: ................................
(лв., без ДДС)

Сума на инвестициите в инвестиционната програма
(без разходите по чл. 26, ал. 1, т. 1 от наредбата)

.....................................................................................................................................................
(сумата с думи)
Сума на разходите по чл. 26, ал. 1, т. 1 от наредбата
....................................................................................................................................................
(сумата с думи)
ОБЩО:
....................................................................................................................................................
(сумата с думи)
Подпис/печат: ........................
Забележки:
1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от финансовия план.
2. В приложените във финансовия план таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.
3. Кандидатите представят финансовия план с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за
период не по-малък от 5 години, като инвестициите се реализират най-късно в петата година.
4. В случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи прогнозата от финансовия план трябва да обхваща 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират
най-късно в петата година.

Седалище и адрес на управление
Място/места на извършване на
инвестициите

С Т Р.
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Лице за контакти:
Телефон за контакти:
Факс:
E-mail:
Юридически статут
Предмет на дейност
Управител на дружеството
Брой на постоянно заетия персонал
Стойност на дълготрайните материални
активи (ДМА) съгласно данните от
последния счетоводен баланс
Кандидатствал по ПРСР

Договори с РА № ........................./ дд.мм.гггг
Договори с РА № ........................./ дд.мм.гггг

Кандидатствал по САПАРД

I. Въведение
А. Кратко описание на плана за признаване/изменението на плана
Б. Очакван резултат след изпълнение на плана за признаване
II. Финансов план
II.1 Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на плана. Доставчици и клиенти.
А. Обект и източници за финансиране на плана
Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по плана
Поредна
година от
плана за
признаване

Инвестиция
Вид

A

Б

Модел, тип, К-во Мярка Единична
сорт, други
цена
В

Г

(лв.)

Включително

Д

Е

СтойСобствени
ност*
средства
(%)
(без ДДС)
Ж
З

Кредит
(%)

Други
(%)

И

Й

*Общо за първото шестмесечие за период от ...................
(дд/мм/гггг)
до ..........................
(дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ...................
(дд/мм/гггг)
до 31.12. ...........г.
Общо за ................... година

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Сумата с думи)
*Посочените полета от таблица 1 се попълват само в случаите, когато планът за признаване е разделен на
шестмесечни периоди и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за плащане на шестмесечни периоди.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.
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Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по плана
Поредна
година от
плана за
признаване

Инвестиция
Вид

A

Б

Модел, тип, К-во
сорт, други
В

Г

(лв.)

Включително
Мяр- Единична
ка
цена
Д

Е

Стойност*

Кредит
(%)

Други
(%)

(без ДДС)

Собствени средства (%)

Ж

З

И

Й

Общо за ..................... година
Б. Етапи при изпълнение на инвестицията
Таблица 3. Етапи при изпълнение на инвестицията

(лв.)

Дейност/активи

Дата на реализация/придобиване

Дата на въвеждане в
експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Общо за първата година
Кандидатът описва: дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А; датата на
реализация/придобиване на всички описани активи в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация в колона В;
стойността на активите в колона Г; за „Общо“ в колона Г сумата на всички необходими средства.
В. Обособени етапи за реализация на плана, в случай че се кандидатства за междинно плащане
Таблица 4. Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно/шестмесечно плащане (допуска се
не повече от едно междинно/шестмесечно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два етапа)
(лв.)
Дейност/активи

Начална дата/
дата на придобиване

Крайна дата/дата на
въвеждане
в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Етап І

Общо
Етап ІІ

Общо
Всичко

С Т Р.
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Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа,
като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона А; датата на придобиване на всички описани активи в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация в колона
В; стойността на активите в колона Г; за „Общо“ в колона Г сумата на всички необходими средства за
съответния етап.
В случай че не се кандидатства за междинно/шестмесечно плащане, таблица 4 не се попълва.
Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на
кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.
Таблица 5. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията)

(лв.)

Дейности

Вложени средства

Източник

А

Б

В

* Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията
преди датата на подаване на бизнес плана.
Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на подаване на бизнес
плана в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности в колона
Б; източника на вложените средства в колона В.
Д. Доставчици
Таблица 6. Настоящи доставчици на групата производители и нейните членове
Доставчици*

Вид на доставките

% от доставките

Б

В

Г

* Кандидатът посочва: име на доставчика в колона Б; вид на доставките (суровини и материали за
извършване на дейността) в колона В; процент от доставките в колона Г – изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/
материали от същия вид.
**Когато групата производители няма история, се записват доставчиците на отделните членове.
Таблица 7. Бъдещи доставчици на групата производители
Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

А

Б

В

* Кандидатът посочва: име на доставчика в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване
на дейността) в колона Б; процент от доставките в колона В – изчислява се, като количеството суровини/
материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия
вид.
Е. Клиенти

Таблица 8. Настоящи клиенти на предлаганите на пазара от групата производители продукти, за
които иска признаване
Клиенти*
Б

Вид на продукцията
В

% на продажби
Г

Годишни продажби
(в лв.)
Д
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* Кандидатът посочва: име на всички настоящи клиенти в колона Б; вид на продаваната продукция в
колона В; процентно съотношение на продажбите в колона Г – изчислява се, като количеството продадена
продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби
в колона Д.
**Когато групата производители няма история, се записват настоящите клиенти на отделните членове.
Таблица 9. Бъдещи клиенти на предлаганите на пазара от групата производители продукти, за
които иска признаване
Клиенти

Вид на продукцията

% на продажби

Годишни продажби
(в лв.)

А

Б

В

Г

* Кандидатът посочва: име на всички бъдещи клиенти в колона А; вид на продаваната продукция в колона Б;
процентно съотношение на продажбите в колона В – изчислява се, като количеството продадена продукция на
всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Г.
Таблица 10. Продукция за износ от групата производители

На групата и на членовете на групата

Клиенти

А

Б

Вид на продукцията

% на продажби

Годишни продажби
(в лв.)

В

Г

Д

Настоящи
На член 1
На член 2
На член 3
На член 4
На групата
Бъдещи
На групата

* Кандидатът посочва: име на всички настоящи и бъдещи клиенти в колона Б; вид на продукцията за износ
извън Европейския съюз в колона В; процентно съотношение на продажбите в колона Г – изчислява се, като
количеството изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид;
годишни продажби в колона Д.
II.2. Финансово-икономически статус – приходи и разходи
А. Приходи
А.1. Приходи от дейността на групата производители и нейните членове

Таблица 11. Производствена програма за произвежданите продукти, за които иска признаване
Вид продукция*

А

Мярка

Количество

Количество продукция
за износ

Б

В

Г

за вътрешния пазар

за собствено
потребление

Д

Е

Предходна година

(лв.)

Средна цена за едини- Приходи от продажби
ца продукция
на продукция
за
износ**

за вътрешния пазар

за износ

за вътрешния пазар

Ж

З

И

Й

С Т Р.
А

28

ДЪРЖАВЕН
Б

В

Г

ВЕСТНИК

Д

Е

БРОЙ 9
Ж

З

И

Й

Общо
І година

Общо
ІІ година

Общо
ІІІ година

Общо
ІV година

Общо
V година

Общо

* В колона А се посочват видовете продукти, които членовете на групата производители произвеждат и
които са пряко свързани с инвестицията, за която групата кандидатства. В случай че даден вид продукция на
кандидата е свързан косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в таблица 13 „Други приходи“.
**Вътрешният пазар обхваща пазара на Европейския съюз. Посочва се валутният курс, на база на който е
калкулирана продукцията за износ.
***Когато групата производители няма история за предходната година, се записва сборът от реализираните
на пазара количества продукти от отделните членове.
****При необходимост се добавят допълнителни редове.
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Таблица 12. Сеитбооборот и среден добив от дка – само за земята, която служи за оценка на капацитета на активите, за които се кандидатства за финансиране
Засята
култура

Предходна година

I година

II година

дка

среден добив
от дка

дка

среден добив
от дка

дка

среден добив
от дка

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Общо засети площи,
дка
Забележки:
Таблицата се попълва с размера на земята, която членовете на групата производители се задължават да
поддържат за минимум 5 години след датата на одобрение.
При необходимост се добавят допълнителни редове и колони.
 Обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията (в т.ч. за
съхранение на продукция) и оборудването във връзка с изпълнение на изискването да се произвежда
и/или съхранява и/или подготвя за продажба земеделска продукция, произведена от членовете на
групата производители (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА РАЗМЕРЪТ НА ЗЕМЯТА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ЗА МИНИМУМ
5 ГОДИНИ СЛЕД ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ):
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
 Обосновка на капацитета на техниката за обработка на почвата и прибиране на реколтата във
връзка с изпълнение на изискването този капацитет да е в съответствие с размера на обработваната от
членовете на групата производители земя. Обосновката трябва да съпоставя размера на обработваемата
земя, сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от значение при обработка на почвата
и прибиране на реколтата с техническите показатели на селскостопанските машини, производителност
на ден (моточаса, дка/ден, т/ден) и др. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА РАЗМЕРЪТ НА ЗЕМЯТА,
КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ЗА
МИНИМУМ 5 ГОДИНИ СЛЕД ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ):
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
А.2. Други приходи

Таблица 13. Други приходи

(лв.)

На групата/
членовете на
групата

Други приходи
(вид)

Предходна година

I година

II година

III година

А

Б

В

Г

Д

Е

На групата
На член 1
На член 2
На член 3
На член 4
Общо
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* Кандидатът посочва други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност на членовете на групата
производители, посочени в таблица 11 „Производствена програма“, в колона Б; стойността на реализираните
други приходи по вид за предходната година в колона В; предвижданата стойност на други приходи през първата
година от периода на финансовия план в колона Г; предвижданата стойност на други приходи за целия период
на финансовия план в колони Д и Е; за „Общо“ се вписват сумите по колони В, Г, Д и Е.
Б.Разходи
Б.1. Разходи за дейността

Таблица 14. Разходи за суровини, материали и външни услуги

(лв.)

На групата/
членовете на
групата

Вид на разходите

Предходна година

I година

II година

III година

А

Б

В

Г

Д

Е

На групата
На член 1
На член 2
На член 3
На член 4
Общо
* Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на
дейността на членовете на групата производители, която ще се подпомогне чрез инвестициите, за които се
кандидатства, в колона Б; стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона
В; прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан във финансовия план, колона Г;
сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан във финансовия план, се вписват в колони Г и Д;
за „Общо“ се вписват сумите по колони В, Г, Д и Е

Таблица 15. Разходи за заплати и осигуровки на групата производители и на нейните членове, свързани с производството и реализацията на продуктите, за които иска признаване
(лв.)
Вид на персонала

Брой на заетите лица

A

Б

Месечно възнаграж- Общо заплати
дение*
за година*
В
Предходна година

Управленски
За групата
Член 1
Член 2
Член 3
Член 4
Административен
За групата
Член 1
Член 2
Член 3
Член 4
Производствен
За групата
Член 1
Член 2
Член 3
Член 4
Общо

Г

Осигуровки**

Общо за година

Д

Е

БРОЙ 9
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Месечно възнаграж- Общо заплати
дение*
за година*
I година

Управленски

Административен

Производствен

Общо
II година
Управленски

Административен

Производствен

Общо
ІІI година
Управленски

С Т Р. 3 1
Осигуровки**

Общо за година
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за година*
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Общо
V година
Управленски

Административен
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Месечно възнаграж- Общо заплати
дение*
за година*

Осигуровки**

Общо за година

Производствен

Общо
Кандидатът описва подробно разходите за заплати и осигуровки, като посочва: заетия персонал по групи
(управленски, административен, производствен) както за предходната година, така и за всички прогнозни години,
включени във финансовия план, в колона А; броя на заетия персонал (по години и по групи) в колона Б; месечното
възнаграждение на персонала по групи в колона В; годишната сума на разходите за заплати в колона Г (тази
сума се получава след попълване на колони Б и В; сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от
колона Б и след това се умножава по 12 месеца); осигуровките (по години и по групи) в колона Д; общите годишни
разходи за заплати и осигуровки в колона Е (тази сума се получава, като се съберат сумите от колони Г и Д);
за „Общо“ се вписва сумата на разходите по години от колона Е.
*Осигуровки, които са за сметка на кандидата.

Таблица 16. Разходи за амортизация (амортизационен план) на активи за производство и реализация
на продуктите, за които иска признаване
(лв.)
Актив

А

Дата на
Цена на припридобиване
добиване
Б

В

Период на
експлоатация

Амортизационна
норма

Г

Д

Амортизационна квота
Предходна I година II година III година
година
Е

Ж

З

И

Общо
* Кандидатът подробно описва разходите за амортизация за активите, свързани с подпомаганата дейност/и
(използваният метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане,
Закона за данъците върху доходите на физическите лица или друг приложим за съответния случай нормативен
акт), като посочва: вида на актива в колона А; датата на придобиване на описаните активи в колона Б; цена
на придобиване на описаните активи в колона В; периода на експлоатация на описаните активи в колона Г;
амортизационната норма на описаните активи в колона Д; годишната сума на разходите за амортизация в
колони Е, Ж, З и И; за „Общо“ се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З и И.
Б.2. Финансови разходи
Б.2.1. Погасителен план на привлечените средства

С Т Р.
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Таблица 17. Погасителен план на привлечените средства

(лв.)

Години

Остатъчна сума в началото на годината

Лихви

Главници

Остатъчна сума в края
на годината

A

Б

В

Г

Д

Предходна година
I година
II година
III година
* Кандидатът изготвя погасителен план на привлечените средства, свързани с проекта, като се посочват:
годините, за които ще бъде погасен кредитът в колона А; остатъчната сума в началото на годината в колона Б;
лихвата по години в колона В; главницата по годин в колона Г; остатъчната сума в края на годината в колона Д.
В случай че кандидатът ползва приходите от дейността, описана във финансовия план за погасяване на други
кредити, извън тези, свързани с проекта, той следва да включи и погашенията по тях в таблица 17.
Б.2.2.Разходи за лихви
Таблица 18. Разходи за лихви
(лв.)

Вид на кредита

Предходна година

I година

II година

III година

A

Б

В

Г

Д

Общо
* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани
в таблица 17, като посочва: вида на кредита в колона A; разходите за лихви за предходната година (отчетен
период) в колона Б; прогнозните разходи за лихви за целия период, описан в бизнес плана, в колони В, Г и Д; за
„Общо“ се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д.
Б.3. Други разходи
Таблица 19. Други разходи
(лв.)

Други разходи

Предходна година

I година

II година

III година

A

Б

В

Г

Д

Общо
* Кандидатът подробно описва всички други разходи (които са свързани с инвестицията, както и такива,
които произтичат от приходите, посочени в таблица 13 „Други приходи“), като посочва: вида на разходите в
колона А; сумата на описаните разходи по вид за предходната година в колона Б; прогнозната сума на описаните
разходи (по вид) за разглеждания период в колони В, Г и Д; за „Общо“ се вписва сумата на „другите разходи“ по
години от колони Б, В, Г и Д.
Б.4. Себестойност
Таблица 20. Себестойност на единица продукция за продуктите, за които иска признаване
(лв.)

Вид на продукта

Видове ресурси, необходими за производство
на единица продукт

К-во за
единица
продукция

Мярка

Единична
цена

Стойност на разходите
за единица продукция
по вид

А

Б

В

Г

Д

Е

Общо за групата
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* Кандидатът описва: вида на всеки от продуктите, посочени в таблица 12 „Производствена програма“
и таблица 13 „Други приходи“ (ако е приложимо), в колона А; видове ресурси (суровини, материали, външни
услуги и др.), необходими за производство на единица продукция, в колона Б; количество на всеки вид ресурс
за производство на единица продукция в колона В; мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от
колона В в колона Г; единична цена на всеки вид ресурс в колона Д; стойност на всеки вид ресурс в колона Е;
за „Общо“ в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция.
II. 3. Прогнози за нетните парични потоци на дейностите, в които се инвестира; другите дейности,
осъществявани от кандидата
А. Прогноза за нетните парични потоци на плана.
Таблица 21 Прогноза за нетните парични потоци на дейностите, в които се инвестира
(лв.)
Индекс
A

Предходна година I година
Б
В

II година
Г

III година
Д

IV година
Е

I. Приходи:
1. Приходи от продажби
2. Други приходи
Общо приходи (1+2)
II.Разходи
A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и
външни услуги
4. Разходи за амортизация
5. Разходи за заплати и социални осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви
Общо разходи (3+4+5+6+7)
ІІІ. Печалба преди облагане (І – ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Финансиране по плана за признаване
VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI)
Попълва се:
I. Приходи: ред 1 – данните от таблица 11. Производствена програма; ред 2 – данните от таблица 13.
Други приходи.
II. Разходи: ред – 3 данните от таблица 14. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 – данните от таблица 16. Разходи за амортизация; ред 5 – данните от таблица 15. Разходи за заплати и социални
осигуровки; ред 6 – данните от таблица 19. Други разходи; ред 7 – данните от таблица 18. Разходи за лихви.
ІІІ. Печалба преди облагане (І – ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II.
Разходи (общите разходи).
ІV. Данъци и такси: данъци и такси съобразно националното законодателство;
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV.
Данъци и такси.
VI. Финансиране по плана за признаване: сумата на финансиране по плана за признаване.
VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията
и финансирането на плана за признаване.
Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
Таблица 22. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
(лв.)
Индекс

Предходна година

I година

II година

III година

IV година

A

Б

В

Г

Д

Е

I. Приходи:
1. Приходи от продажби
2. Други приходи
Общо приходи (1+2)
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Е

II. Разходи:
A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и
външни услуги
4. Разходи за амортизация
5. Разходи за заплати и социални осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви
Общо разходи (3+4+5+6+7)
ІІІ. Печалба преди облагане (І – ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Нетен паричен поток (V+4)
В таблица 22 се попълват приходите, разходите и т.н. съгласно указаното в самата таблица от дейности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира.
ІІІ. Дейности за насърчаване на учредяването и улесняването на административната дейност
Таблица 23. Дейности за насърчаване на учредяването и улесняването на административната дейност
Година

№

Вид на разходите

Сума без ДДС (лв.)

А

Б

В

Г

*Общо за първото шестмесечие за период от ...................
(дд/мм/гггг)
до ..............................
(дд/мм/гггг)

*Общо за второто шестмесечие с период от ...................
(дд/мм/гггг)
до 31.12. ...........г.
Общо за ......................... година:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Сумата с думи)
*Посочените в таблицата полета се попълват само в случаите, когато планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за плащане на
шестмесечни периоди.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.
Инвестиционната програма се представя на хартиен и електронен носител – CD, като таблиците,
включени в него, са във формат „xls“.
При приема на инвестиционната програма, при условие че липсата или нередовността се отнася
за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, кандидатът
представя писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган
или институция за издаване на липсващия или нередовния документ.
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Приложение № 8
към чл. 7, ал. 3
Документи, които се подават преди стартирането на всеки годишен период от плана за
признаване
1. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават от законния представител на групата производители.
2. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта.
3. Копие от годишна данъчна декларация за
предходната година, заверена от съответната ТД
на НАП (когато е приложимо).
4. Копие от регистрация по Закона за данък
върху добавената стойност, в случай че групата
производители е регистрирана по ЗДДС.
5. Счетоводен баланс за предходната година
(когато е приложимо).
6. Отчет за приходите и разходите за предходната година заедно със справка за нетните
приходи от продажби по видове икономически
дейности (когато е приложимо).
7. Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за предходната
година (когато е приложимо).
8. Справка за дълготрайните активи към датата
на подаване на плана за признаване с разбивка
по активи, дата на придобиване и покупна цена
(когато е приложимо).
9. Копие от документ на групата производители
или на неин член за собственост на земя и/или
земеделска земя или споразумение за размяна
на парцели (доброволна комасация) – при инвестиции, свързани с трайни насаждения, както
и при закупуване и монтаж на съоръжения,
трайно прикрепени към земята, за които не се
изисква разрешение за строеж съгласно Закона
за устройство на територията.
10. Копие от документ на групата производители или на неин член за собственост или
договор за наем на сградите/помещенията, които
ще се обновяват и/или в които ще се монтират
машините, съоръженията, оборудването – за
инвестиции за закупуване и/или инсталиране на
нови машини, оборудване и съоръжения и/или
обновяване на сгради и/или помещения, за които
не се изисква разрешение за строеж съгласно
ЗУТ. В случай на договор за наем той трябва да
бъде в сила най-малко 10 години след датата на
подаване на годишния инвестиционен проект.
11. В случай че се кандидатства за финансиране на покупката на земя и/или сгради и/или
друга недвижима собственост:
а) за вече закупени от групата производители
или от неин член земя и/или сгради и/или друга
недвижима собственост се представя копие от
удостоверение за данъчна оценка към датата на
закупуването им, както и копие от удостоверение
за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца,
предхождащ датата на подаване на годишния
инвестиционен проект, в случай че от датата
на закупуване са изминали повече от 6 месеца;
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б) за предвидени за закупуване от групата
производители земя и/или сгради и/или друга
недвижима собственост се представя копие от
удостоверение за данъчна оценка, издадено
в рамките на месеца, предхождащ датата на
подаване на годишния инвестиционен проект.
12. Копие от решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или копие от
решение по оценка на въздействие върху околната
среда, като един от двата документа се представя само когато съществува такова изискване
съгласно Закона за опазване на околната среда.
13. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на
опазване на защитените зони съгласно Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони (ДВ,
бр. 73 от 2007 г.) само за инвестиции в местата
по националната екологична мрежа Натура 2000.
14. Копие от одобрен проект с количествени
сметки на проектантите към всяка от неговите
части и копие от разрешение за строеж, издадено
от съответната община на групата производители,
заедно с документ на групата производители за
собственост на земята/сградите, където ще се
извършват строително-монтажните работи, или
учредено право на строеж за срок не по-малък
от 10 години след датата на подаване на годишния инвестиционен проект (при извършване
на строително-монтажни работи, за които се
изисква разрешение за строеж съгласно Закона
за устройство на територията).
15. Становище от общината, че обектът не се
нуждае от разрешение за строеж, придружено от
копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които
не се изисква разрешение за строеж съгласно
Закона за устройство на територията).
16. Копие от предварителни или окончателни
договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект на инвестицията,
с определени марка, модел, цена в левове или
евро, срок и начин на доставка. В договорите
се описва ДДС.
17. Най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 10 000 евро, както и в случай,
че тя е част от доставки/услуги, договорирани с
един доставчик/изпълнител, на обща стойност
повече от левовата равностойност на 10 000 евро.
Цената следва да бъде определена в левове или
евро с описан ДДС. Офертите се издават не
по-късно от датата на сключване на договора с
избрания оферент и се придружават от технически спецификации в случаите на закупуване
на транспортни средства, машини, оборудване,
съоръжения, включително компютърен софтуер
и специализирана техника.
Конку рентни оферти не се изиск ват при
закупуване на земя, сгради и друга недвижима
собственост, при придобиване на ноу-хау, патент-
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ни права и лицензии. Офертите се придружават
от направените запитвания за оферти с мотиви
за направения избор.
18. Обяснителна записка във всеки един от
случаите, когато не е избрана офертата с найниска цена.
19. Копие от технологичен проект, когато се
кандидатства за дейности, включени в технологичен процес, със схема и описание на процеса.
20. Заверени копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с инвестицията, в т.ч.
за предпроектни проучвания, такси, хонорари
за архитекти, инженери и консултанти и разработване на плана за признаване и инвестиционната програма, извършени както в процеса на
подготовка на плана за признаване и инвестиционната програма, така и по време на тяхното
изпълнение (при кандидатстване за финансиране
на такива услуги).
21. Копия от фактури за извършени преди
подаване на плана за признаване/изменение
на плана за признаване разходи, свързани с
изпълнение на дейностите по проекта, в т.ч. за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, разработване
на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патентни
права и лицензии.
22. Документ за съгласуване на проекта със съответната басейнова дирекция на Министерството
на околната среда и водите, която е отговорна за
мониторинга и управлението на водния баланс в
региона, в който ще се извършва инвестицията
(в случай на проект, включващ инвестиции за
напоителни съоръжения и оборудване).
23. Документ от банката за банковата сметка
на кандидата за привеждане на безвъзмездната
финансова помощ.
24. Копие от договор за контрол по смисъла
на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра
на земеделието и храните за осъществяване на
контрол за спазване правилата на биологичното
производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС,
заедно с копие от сертификационно писмо от
контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от
сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и,
сертифициран/и като биологичeн/и (в случай че
кандидатът развива биологично производство).
25. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на закупуване
на активи чрез финансов лизинг).

Приложение № 9
към чл. 7, ал. 5
Допустими и недопустими за подпомагане
инвестиционни разходи:
І. Допустими за финансова помощ са следните
инвестиционни разходи:
1. закупуване, строителство или обновяване
на сгради и друга недвижима собственост, използвана за съхранение, пакетиране и подготовка
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на продукцията за предлагане на пазара и/или
за контрол на нейното качество, включително
хладилни складове и лаборатории;
2. закупуване, строителство или обновяване
на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво
стопанство, включително такава, използвана за
опазване компонентите на околната среда;
3. закупуване, включително чрез финансов
лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за проучване на пазара, планиране на производството,
обучение на членовете на групата производители,
контрол на качеството, съхранение, пакетиране и подготовка за продажба на земеделската
продукция;
4. закупуване, включително чрез финансов
лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес,
включително за:
а) опазване компонентите на околната среда;
б) подобряване на енергийната ефективност;
в) растителна защита;
5. инвестиции за въвеждане на системи за
контрол на качеството на продукцията;
6. създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения, включително и трайни насаждения
от десертни лозя;
7. изграждане, реконструкция и оборудване
на оранжерии;
8. закупуване, включително чрез финансов
лизинг, на неземеделски транспортни средства
за вътрешен транспорт;
9. оборудване на транспортни средства за
маркетинг и превоз на продукцията с апаратура
за регулиране на температурата или на налягането в тях;
10. рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана с
тях малка инфраструктура, както и закупуване,
включително чрез финансов лизинг, на техническо оборудване за тяхната експлоатация;
11. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или
модернизиране на сгради, помещения и други
недвижими материални активи, предназначени
за земеделските производствени дейности и/
или за създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения;
12. закупуване, включително чрез финансов
лизинг, на специализирани земеделски машини;
13. инвестиции за напоителни съоръжения
и оборудване, включително закупувани чрез
финансов лизинг, за рехабилитация и/или подобряване на съществуваща мрежа в стопанството,
включително нови тръбопроводи, системи за
капково напояване, инсталации за дъждуване,
малки помпени станции, технически средства
и съоръжения за съхраняване и/или опазване
на водата;
14. инвестиции за изграждане на съоръжения
за защита от щети, нанасяни от диви животни
и птици;
15. закупуване на хардуер и софтуер, включително чрез финансов лизинг;
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16. разходи, свързани с проекта, в т. ч. разходи
за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, придобиване
на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както в процеса на подготовка на плана за
признаване и инвестиционната програма, така
и по време на тяхното изпълнение.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите по т. 3, 4, 8, 10, 12, 13 и 15 е допустимо,
при условие че ползвателят на помощта стане
собственик на съответния актив не по-късно от
датата на подаване на заявката за окончателно
плащане за същия актив.
ІІ. Недопустими за финансова помощ са
разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. закупуване на лизинг на недвижима собственост;
3. закупуването на офис сгради и жилищни
сгради;
4. закупуване на незастроена земя, чиято
стойност надхвърля 10 % от стойността на допустимите разходи за съответната инвестиция,
освен когато закупуването е необходимо за
изпълнение на инвестицията;
5. инвестиции върху земя или в сгради, които
не са собственост на групата производители или
на неин член;
6. данък добавена стойност (ДДС);
7. оперативни разходи, включително разходи
за поддръжка, наеми, застраховка, както и разходи, свързани с договор за лизинг и печалба
за лизингодателя;
8. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
9. принос в натура или плащане в брой;
10. изследвания за разработване на нови
продукти, процеси и технологии;
11. закупуване на семена и едногодишни
растения;
12. закупуване, включително чрез финансов
лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им
стойност;
13. серт ификаци я по Н АССР (ана лиз на
опасностите и контрол на критичните точки);
14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
15. плащания в брой с изключение на разходи
за застрахователни премии;
16. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено
създадени условия за получаване на помощта с
цел осъществяване на предимство в противоречие
с целите на плана за признаване;
17. получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности,
чрез използването на биомаса;
18. инвестиции за дейности, свързани с преработка на земеделски продукти;
19. финансова помощ не се предоставя по
реда на тази наредба, при условие че за същата
инвестиция групата производители или член на
групата са получили публична финансова помощ
от националния бюджет и/или от бюджета на
Европейския съюз.
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ІІІ. Не се подпомагат като самостоятелни
дейностите за:
1. събаряне на стари сгради и производствени
съоръжения;
2. закупуване, включително чрез финансов
лизинг, на неземеделски транспортни средства.

Приложение № 10
към чл. 7а, ал. 2
Показатели за оценка на ефективността на
инвестицията и финансовите показатели
1. Нетна настояща стойност (NPV)
I. Определение:
NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необходимо и достатъчно условие е NPV
да бъде положително число, т.е. NPV>0.
II. Формула за изчисление:
Изчисляване NPV на проекта:
n NCFt
NPV = - I0 + Σ
, където:
t=1 (1+r)t
NPV е нетната настояща стойност;
NCF – нетен паричен поток; нетният паричен
поток е разликата между получените и платените пари;
I0 – сума на инвестицията и прогнозната сума
на амортизациите на придобитите преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане активи;
r – дисконтов процент (6 %);
n– брой години, за които е изготвен бизнес
планът;
t – период, равен на една година.
Забележки:
NPV>0. Положителна нетна настояща стойност
показва, че настоящата стойност на паричния
поток е по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна.
NPV<0. Отрицателна нетна настояща стойност
показва, че настоящата стойност на паричния
поток през периода на инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията.
NPV=0. Нетната настояща стойност, равна на
нула, показва, че сумата от паричните потоци
на проекта е точно толкова, че да се възвърне
инвестираният капитал.
2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
I. Определение:
Показателят NPV е минимален критерий
за ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, затова е необходимо да се изчисли и
показателят IRR.
II. Формула за изчисление:
NPV1
IRR = r1 + (r2 – r1)
, където;
NPV1 – NPV2
IRR е вътрешна норма на възвръщаемост;
r1 – дисконтов процент, при който NPV1>0;
r2 – дисконтов процент, при който NPV 2<0.
3. Индекс на рентабилност (PI)
I. Определение:
Индексът на рентабилност (PI) представлява
доходът, който всеки един инвестиран лев ще
осигури. Проектът се допуска за одобрение, ако
PI >1, тъй като такава стойност на PI осигурява
ефективността на инвестицията.
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II. Формула за изчисление:
Изчисляване PI на проекта:
n
NCFt
∑
t=1
(1+r)t
PI =
, където:
I0
PI е индексът на рентабилност;
NCF – нетен паричен поток;
I0 – сума на инвестицията;
r – дисконтов процент;
n – брой години, за които е изготвен бизнес
планът;
t – период, равен на една година.
4. Срок на откупуване (PBP)
I. Определение:
Срокът на откупване e очакваният брой години, зa които се възвръща направената инвестиция.
II. Метод за изчисление:
PBP е срок на откупуване на инвестицията
в години;
I 0 – сума на инвестицията и прогнозната сума
на амортизациите на придобитите преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане активи;
n– брой години, за които е изготвен бизнес
планът;
t – период, равен на една година;
tn x I0
PBP (в години) =
Сума на дисконтираните NCF
		
Срокът на откупуване трябва да бъде в рамките на периода на бизнес плана.

Приложение № 11
към чл. 26, ал. 2
Допустими разходи за насърчаване и улесняване на административната дейност на групи
производители
1. Разработване на нови технологии за отглеждане, интегрирано производство, биологично
производство – хонорар, граждански договор,
командировъчни.
2. Консултации и обучение за прилагане на
нови технологии, интегрирано производство,
биологично производство. Обучение за резитби, нови сортове, растителна защита, торене
и др. Запознаване с националната нормативна
база – хонорари на лектори, агроном – консултант,
командировъчни на лектори, транспортни разходи
за практическо обучение, наем зала за обучение.
3. Абонамент на специализирана селскостопанска литература и информационни бюлетини – бюлетини за растителна защита, списания
и вестници и др.
4. Организиране и провеждане на ежегодни празници, посветени на производството на
плодове и зеленчуци (напр. ден на кайсията и
др.) – разходи за командировки за участие, за
наем за щанд, информационни материали, плакати, рекламни материали.
5. Маркетингов анализ на пазара – изготвяне на стратегия, проучване на пазари, срещи с
търговци, сключване на търговски договори – за
хонорар, за консултации, за изготвяне на анализ на
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пазара, за пътувания – разходи за командировки,
транспорт вътре и извън страната, за провеждане на срещи с търговци – телефон, кафе пауза.
6. Рекламиране и промотиране на дейността на групата производители – срещи с други
производители, рекламни материали, издаване
на брошури и диплянки, наем зала за срещи,
командировъчни, реклами в медии – национални
и местни, щандове в магазини.
7. Закупуване на офис оборудване и техника.
8. Наем за офис.
9. Изготвяне на интернет страница на групата.
10. Изготвяне на софтуерен продукт – база
данни за производството на членовете на групата,
счетоводна програма.
11. Участие в национални и международни
срещи, изложения, панаири – командировъчни,
наем щанд, рекламни материали.
12. Заплати и осигуровки за назначен персонал
с трудов договор.
13. За поддръжка на офис – ток, вода, телефон,
интернет, куриерски услуги.
14. Други разходи – канцеларски материали.
15. Разходи, свързани с проекта, в т. ч. разходи
за предпроектни проучвания, такси, хонорари
за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии,
извършени както в процеса на подготовка на
плана за признаване, така и по време на неговото изпълнение.

Приложение № 12
към чл. 30, ал. 2
Документи за междинно или окончателно
плащане
А. Общи документи
1. Заявка за плащане (по образец).
2. Копие от документ за самоличност на
представляващия юридическото лице.
3. Нотариално заверено изрично пълномощно
в случай, че документите не се подават лично
от представляващия юридическото лице.
4. Удостоверение от Националната агенция
за приходите, че групата производители няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие, от ползвателя на помощта.
5. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане,
съгласно ЗС.
6. Отчет за приходите и разходите за годината,
предхождаща годината на подаване на заявката
за плащане, съгласно ЗС.
7. Справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс за предходната година съгласно ЗС.
8. Копие на извлечение от инвентарна книга
или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта, доказващо заприходяването
на финансирания актив.
9. Копие от удостоверение за регистрация
по ЗДДС или декларация по образец (в случай
че групата производители няма регистрация по
ДДС), че групата производители няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи
и услуги, финансирани по плана за признаване.
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10. Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание
на техническите характеристики, цена в левове
или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна
сметка. В договорите се описва ДДС.
11. Приемно-предавателен протокол между
доставчика/изпълнителя и групата производители за всеки обект на инвестицията, съдържащ
детайлно описание на техническите характеристики.
12. Копие от лиценз и/или разрешително за
упражняване на дейността в зависимост от вида
подпомагана дейност.
13. Първични счетоводни документи (напр.
фактури), доказващи извършените разходи.
14. Платежно нареждане, прикрепено към
всяка фактура, което да доказва плащане от
страна на ползвателя на помощта.
15. Пълно банково извлечение от деня на
извършване на плащането, доказващо плащане
от страна на ползвателя на помощта.
16. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока
на застраховката, придружено от пълно дневно
извлечение.
17. Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати
стандарти (при кандидатстване за такива).
18. Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба.
19. Декларация от ползвателя на помощта за
наличие или липса на двойно финансиране за
същата инвестиция по други национални и/или
европейски програми (по образец).
20. Попълнена таблица за извършените инвестиции към заявката за плащане.
21. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на закупуване
на активи чрез финансов лизинг).
22. Свидетелство за съдимост на физическото лице представляващо групата производители – юридическо лице, и на членовете на
управителния му орган, а в случай, че членове
са юридически лица – от техните представители
в съответния управителен орган. Свидетелството
за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или копие,
заверено от групата производители. Когато за
някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото
се представя в легализиран превод – оригинал
или копие, заверено от групата производители.
Б. Специфични документи по видове разходи:
1. Строителство или обновяване на сгради
и друга недвижима собственост, използвана за
земеделското производство на ниво стопанство,
включително такава, използвана за опазване
компонентите на околната среда:
а) разрешително за ползване на ст роеж,
образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 72
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от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
б) разрешително за въвеждане в експлоатация,
образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане;
в) приемателно-предавателен протокол между
строителя и ползвателя на помощта за всички
извършени строително-монтажни работи;
г) акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи на
закриване, образец 12 (съгласно Наредба № 3
от 2003 г.).
2. За к у п у ва не/п ри доби ва не на сг ра д и и
друга недвижима собственост, използвана за
земеделското производство на ниво стопанство,
включително такава, използвана за опазване
компонентите на околната среда:
а) документ, удостоверяващ правото на собственост на групата производители или на неин
член, представен в предвидената от българското
законодателство форма;
б) копие от удостоверение за данъчна оценка
на сградите и/или друга недвижима собственост
към датата на закупуването им (изисква се в
случай на закупуване на сградите след датата на
подаване на годишния инвестиционен проект).
3. Закупуване и/или инсталиране на нови
машини, съоръжения и оборудване, необходими
за подобряване на земеделския производствен
процес:
а) протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17) в
случаите, когато се изисква съгласно действащата
нормативна уредба.
4. Създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения:
а) сертификат за качество на посадъчния
материал;
б) фитосанитарен паспорт за посадъчния
материал, издаден от областната дирекция по
безопасност на храните или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 1 от 1998 г.
за фитосанитарен контрол на Министерството на
земеделието, горите и аграрната реформа (ДВ,
бр. 82 от 1998 г.).
5. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана с
тях малка инфраструктура, както и закупуване на
техническо оборудване за тяхната експлоатация:
а) разрешително за ползване на строеж, образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
б) разрешително за въвеждане в експлоатация,
образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
в) протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17) в
случаите, когато се изисква съгласно действащата
нормативна уредба;
г) акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи на
закриване, образец 12 (съгласно Наредба № 3
от 2003 г.).
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6. Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения
и други недвижими активи, предназначени за
земеделските производствени дейности и/или
за създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения:
а) документ, удостоверяващ правото на собственост на групата производители или на неин
член, представен в предвидената от българското
законодателство форма;
б) актуална скица на земята, издадена не
повече от 6 месеца преди датата на подаване на
заявката за плащане;
в) копие от удостоверение за данъчна оценка
на земята към датата на закупуване (изисква се
в случай на закупуване на земята след датата на
подаване на годишния инвестиционен проект).
7. Закупуване на специализирани земеделски
и неземеделски транспортни средства:
а) свидетелство за регистрация на моторно
превозно средство.
8. Инвестиции за напоителни съоръжения и
оборудване за рехабилитация и/или подобряване
на съществуваща мрежа в стопанството:
а) протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17) в
случаите, когато се изисква съгласно действащата
нормативна уредба;
б) разрешително за ползване на строеж, образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
в) разрешително за въвеждане в експлоатация,
образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията);
г) акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи на
закриване, образец 12 (съгласно Наредба № 3
от 2003 г.).“
§ 31. В заглавието на наредбата и навсякъде
в нея думите „операционна/та програма“ и „операционни/те програми“ се заменят съответно
с „оперативна/та програма“ и „оперативни/те
програми“.
§ 32. Навсякъде в наредбата думите „операционен/ния фонд“ и „операционни/те фондове“
се заменят съответно с „оперативен/ния фонд“
и „оперативни/те фондове“.
§ 33. В чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7, чл. 3, ал. 3,
чл. 5, ал. 2 и 3, чл. 8а, чл. 9, ал. 3, чл. 10, ал. 1,
чл. 11, ал.2 и 4, чл.12, чл.18, ал.1, 2, 3 и 4, чл.19,
ал. 4 и 5, чл. 20, ал. 1, 2 и 5, чл. 20а, ал. 1 и 2,
чл. 20в, ал. 2 и 3, чл. 20г, ал. 1, чл. 21, ал. 1,
ал. 3, т. 2 и ал. 5, т. 5, чл. 22, ал. 1, 2 и 3, чл. 23,
ал. 3, чл. 24 и чл. 25, ал. 2, т. 1 след думите
„организация/та на производители“, „организации/те на производители“, „асоциация/та на
организации на производители“, „асоциации/те
на организации на производители“, „група/та
производители“ и „групи/те производители“ се
добавя „на плодове и зеленчуци“.
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2008 г. за изискванията за търговия
с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 се създава буква „г“ :
„г) Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (обн., ОВ, L 163 от
24.06.2008 г.);“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. редът за събиране на данни за средната
цена на покупко-продажбата на яйцата за консумация във връзка с прилагане на Регламент
(ЕО) № 504/2009 на Комисията от 15 юни 2009 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 546/2003
относно някои съобщения на данни във връзка
с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75,
(ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и на птичето месо
(обн., ОВ, L 151 от 16.06.2009 г.);“.
3. В т. 3 думите „и птиче месо“ се заличават.
§ 2. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Яйцата за консумация трябва да се
сортират, маркират и опаковат в срок от 10
дни след снасянето им с изключение на яйцата,
които ще се предлагат на пазара като „екстра
качество“. Окачествяването, маркирането и
опаковането на тези яйца се извършва в срок
4 дни след снасянето им.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се добавят
думите „в производствения обект“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кодът на производителя се състои от
6 цифри и две букви и се изписва на един ред
върху черупката на яйцето. Кодът се образува
от ветеринарния регистрационен номер на обекта съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба № 25 от
2005 г. за минималните изисквания за хуманно
отношение при отглеждане на кокошки носачки
(ДВ, бр. 42 от 2006 г.) – цифрата, посочваща
метода на отглеждане, инициалите „BG“, кода
на областта и трицифрен пореден номер на
производителя при вписването му в регистрите на областните дирекции по безопасност на
храните (ОДБХ).“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. За маркиране на яйца от клас „А“
се използва автоматизирано технологично оборудване, позволяващо трайно, ясно, четливо и
неизтриващо се маркиране. Използват се само
оцветители, отговарящи на изискванията на
Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към
използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44
от 2002 г.).“
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§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Маркировката на опаковките се
извършва съгласно чл. 7 и 12 на Регламент
(ЕО) № 589/2008.
(2)Опаковките трябва да са устойчиви на
сътресение, сухи, чисти и в добро състояние и
да са произведени от материали, които предпазват яйцата от външни миризми и риск от
влошаване на качеството.“
§ 6. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Транспортните опаковки, включително допълнителният вътрешен опаковъчен
материал, не могат да се използват повторно,
освен ако отговарят на изискванията по чл. 6. В
тези случаи не се допускат следи от предишна
маркировка, които имат заблуждаващ характер.
(2) Транспортните опаковки трябва задължително да бъдат затворени плътно с ленти или
стикери, които не могат да бъдат разкъсани
при транспортирането.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) На външната повърхност на
транспортните опаковки или на стикера трябва
да бъде изписана следната информация:
1. име и адрес на производителя;
2. код на производителя;
3. броят на яйцата и/или тяхното тегло;
4. дата или период на снасяне;
5. дата на изпращане на яйцата;
6. указание за съхранение в помещения при
температура от + 5 °C до +18 °C.
(2) Опаковките на яйцата за промишлени
цели са с червен етикет или лента. Върху тях
ясно и четливо е изписано:
1. „яйца за промишлени цели“ с главни
букви с височина минимум 2 см;
2. „неподходящи за консумация от хора“ с
букви с височина минимум 8 мм.“
§ 8. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Опаковките, в които яйцата
се предлагат на потребителя, не могат да се
използват повторно.
(2) На външната страна на опаковките по
ал. 1 трябва да има следната информация:
1. ветеринарен регистрационен номер на
центъра за опаковане;
2. качество и тегловна категория на яйцата;
3. срок на годност (най-добри до), който се
състои от четири цифри: за ден – от 1 до 31; за
месец – от 1 до 12; срокът на годност за яйцата
не може да бъде повече от 28 дни след снасянето им; при посочване на период на снасяне
на яйцата датата на срока на годност трябва
да се изчисли от първия ден на този период;
4. указание за съхранение на яйцата на
хладно след покупката;
5. метод на отглеждане на кокошките (приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 589/2008);
6. обяснение на кода на производителя
(може да е посочен и вътре в опаковката),
като се използват термините съгласно приложение I, част А, при условие че са изпълнени
изискванията на приложение ІІ от Регламент
(ЕО) № 589/2008.
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(3) Не се допуска в една опаковка да има
яйца от различни методи на отглеждане на
кокошките.“
§ 9. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) В центровете за опаковане се
извършва окачествяване и опаковане на яйцата
за консумация и маркиране на опаковките, в
които яйцата се предлагат на потребителя.
(2) Центровете за опаковане се регистрират
в областните дирекции на Българската агенция
по безопасност на храните по реда на чл. 12 от
Закона за храните при условие, че са спазени
изискванията на чл. 5, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 589/2008.
(3) Ветеринарният регистрационен номер
на регистрираните по ал. 1 центрове започва
с обозначението „BG“.“
§ 10. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Яйцата се окачествяват от окачествители, притежаващи свидетелство за
успешно завършен курс на обучение за окачествители на яйца.
(2) Обучението на кандидатите за окачествители се извършва от Селскостопанската
академия, от университетите, обучаващи специалисти по животновъдство, и/или от обучителна
организация след проведен курс на обучение и
успешно положен изпит.
(3) Свидетелството по ал. 1 се издава от
обучаващата институция след успешно издържан
изпит и съдържа данните съгласно приложение
№ 1. Свидетелството е безсрочно.“
§ 11. Член 10 се отменя.
§ 12. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Дейността на окачествителите се
контролира от длъжностни лица, упълномощени от изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
(2) При извършване на проверка длъжностните лица (или инспектори) могат да вземат
проби от яйца, които изпращат за изследване
в акредитирани лаборатории.“
§ 13. Създава се раздел VІа:
„Раздел VІа
Водене на дневници
Чл. 11а. Производителите и ръководителите
на центровете за опаковане или упълномощени от тях лица, обучени относно сортирането,
маркирането и опаковането на яйцата за консумация, водят дневници с данните по чл. 20
и 22 на Регламент (ЕО) № 589/2008.
Чл. 11б. Дневниците по чл. 11а се съхраняват
за срок най-малко 12 месеца от датата на създаването им и се предоставят на контролните
органи при поискване.“
§ 14. Членове 12, 13 и 14 се изменят така:
„Чл. 12. Контролът върху сортирането, маркировката и опаковката на яйца се осъществява от лицата по чл. 11, ал. 1 в съответствие
с разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕО)
№ 589/2008.

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

Чл. 13. Лицата по чл. 11, ал. 1 съставят протоколи за извършените проверки и актове за
установяване на административни нарушения.
Чл. 14. (1) Внасянето на яйца се допуска при
спазване на изискванията на Закона за ветеринарномедицинска дейност и чл. 24, параграф 3
на Регламент (ЕО) № 589/2008.
(2) При внасяне на яйца от трети страни
с крайно местоназначение територията на
Република България вносителят е длъжен да
уведоми директора на съответната областна
дирекция по безопасност на храните на коя дата
и в кой склад за яйца за временно съхранение
постъпват яйцата съгласно приложение № 2.
(3) В 3-дневен срок от датата на уведомлението по ал. 2 контролните органи извършват
проверка за съответствие с качеството.“
§ 15. Създават се чл. 14а и 14б:
„Чл. 14а. При проверката в зависимост от
вида на опаковките се взема проба за установяване на сортирането и маркирането на яйцата.
Чл. 14б. (1) При проверка на партиди с яйца
от клас „А“ се допускат следните отклонения:
1. при експедиция от центъра за опаковане – 5 % яйца с отклонения в качеството;
2. при други етапи на предлагане – 7 % яйца
с отклонения в качеството;
3. относно единичното тегло на яйцето всяка
партида не трябва да съдържа повече от 10 %
яйца от намиращите се непосредствено над
или под нея тегловни категории, но не повече
от 5 % от намиращата се по-долу категория.
(2) При проверка на яйца „екстра качество“
не се допускат отклонения относно височината
на въздушната камера.
(3) Когато проверяваната партида съдържа
по-малко от 180 яйца, процентите на отклоненията по ал. 1 се удвояват.
(4) При проверката на партиди и опаковки
се допуска отклонение от 20 % на нечетливо
маркираните яйца.“
§ 16. В чл. 15 след думите „клетъчно отглеждане“ се добавя „и отглеждани на закрито“.
§ 17. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал.1 думите „всяка сряда“ се заменят
с „всеки вторник“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато докладваната цена е за яйца от
клас „А“, получени от кокошки, отглеждани на
закрито, това се отбелязва.
(4) Средната за страната седмична продажна
цена по ал. 1 в левове за 100 кг без ДДС се
изчислява в МЗХ и се докладва на Европейската комисия всяка сряда не по-късно от 12 ч.“
§ 18. В § 3 думите „чл. 38ж, т. 1 и 5 и чл. 38з
от Закона за животновъдството“ се заменят с
„чл. 58ж, т. 2 – 5 и чл. 58з от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз“.
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§ 19. В приложение № 2 към чл. 14, ал. 2
думите „ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ПРОДОВОЛСТВИЕТО“ се заменят с „ДО
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ „…………..“, съответно
думите „ГОСПОДИН МИНИСТЪР“ се заменят
с „УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
ДИРЕКТОР“.
§ 20. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието и продоволствието“
се заменят с „Министерството на земеделието
и храните“
За министър: Цветан Димитров
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Неонатология“ (обн., ДВ, бр. 64 от
2010 г.; изм., бр. 95 от 2010 г.)
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 думите „1 януари 2012 г.“ се заменят с „1 януари 2014“.
2. В ал. 2 думите „1 януари 2012 г.“ се заменят с „1 януари 2014 г.“, а накрая се добавя „от
които поне единия с трудов стаж най-малко 10
години в структура по неонатология“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2012 г.
Министър: Стефан Константинов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 4
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Корабен монтьор“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 525110 „Корабен монтьор“ от област
на образование „Техника“ и професионално
направление 525 „Моторни превозни средства,
кораби и въздухоплавателни средства“ съгласно Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
Закона за професионалното образование и
обучение.
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Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 525110 „Корабен монтьор“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
втора степен на професионална квалификация
за специалностите 5251101 „Корабни машини
и механизми“, 5251102 „Корабни тръбни системи“ и 5251103 „Ремонт на кораби“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалностите
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по
професията, което гарантира на обучаемия
възможност за упражняване на професията
525110 „Корабен монтьор“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Корабен монтьор“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 18
от 2006 г. за придобиване на квалификация
по професия „Корабен монтьор“ (ДВ, бр. 20
от 2007 г.).
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§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Корабен монтьор“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби
и въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525110

Корабен монтьор

Специалности:

Степен на
професиона лна к валификация:

5251101

Корабни машини и Втора
механизми

5251102

Корабни тръбни сис- Втора
теми

5251103

Ремонт на кораби

Втора

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Корабен
монтьор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
ЗПОО (утвърден от министъра на образованието
и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД- 09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г.,
Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед
№ РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (рамкова
програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1
година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението 4
години (рамкова програма В).
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1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Корабен монтьор“
с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит.
За лица с професионален опит по професията
може да се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.
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.)
Корабният монтьор участва в дейностите по
изработване, сглобяване, демонтаж, ремонт и
монтаж на елементи, детайли и възли от корпусните конструкции, системи, съоръжения, корабни
машини и механизми, участва в изпитване на
тръби, арматура и системи.
В своята работа корабният монтьор използва
корабостроителни материали, специализирани
инструменти, машини и съоръжения за изработване на детайли, за монтаж и демонтаж,
за заваряване, за измерване на параметри и
характерни за корабостроенето приспособления.
За изпълнение на част от дейностите той
ползва инструкции, правилници, наредби, скици
и работни чертежи.
Работното време е стандартно, понякога се
налага да се работи и в почивните и празничните
дни. Възможно е да се работи при трудни условия,
вредни изпарения и е необходимо съобразяване
с метеорологичните условия при извършване на
заваръчни дейности.
Корабни ят монтьор носи отговорност за
качественото и срочно изпълнение на технологичните операции. В работния екип трябва
да създава и поддържа добри работни взаимоотношения, да не застрашава собствения си и
живота на околните, с които работи, да опазва
околната среда.
Препоръчително е придобиване на правоспособност по заваряване в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (обн., ДВ, бр. 100 от
2002 г., загл. доп. – бр. 37 от 2006 г.).
Лицата, практикуващи професията, трябва
да са физически здрави, издръжливи, сръчни,
дисциплинирани, да притежават пространствено
въображение и технически усет.
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Корабните монтьори могат да работят в
държавни и частни предприятия с дейност в
областта на корабостроенето и кораборемонта.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Корабен
монтьор“ обучаваните по специалността „Корабни
машини и механизми“ могат да продължат обучението си по същата специалност за придобиване
на трета степен на професионална квалификация.
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, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от
28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529
от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Корабен монтьор“
могат да постъпват на работа на длъжности
(професии) от единични групи 7212 „Заварчици и
резачи на метал“, 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции“, 7215 „Производители и монтажници на кабели, въжета, тръбни
конструкции и други“, 7222 „Производители на
инструменти и сродни на тях“, 7233 „Механици
и монтьори на промишлени и селскостопански
машини и оборудване“ от НКПД – 2011, както и
други длъжности, включени при актуализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• знае и п ри ла га основн и т е п ра ви ла за
здравословни и безопасни условия на труд на
работното място;
• опазва околната среда от замърсяване;
• осъществява ефективни комуникации при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип – умее да формулира проблеми, да задава
въпроси, да прави отчет на извършената работа;
• познава пазарните отношения, мястото и
ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
• познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес според Кодекса на
труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
• участва при разпределяне и изпълнение на
задачите между членовете на екипа, сам поставя
такива, съдейства им и търси помощ от тях при
необходимост, изказва мнение и прави предложения, отнася се с чувство за отговорност при
изпълнение на възложените му задачи;
• разбира своето място и роля в производствения процес и съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си;
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• намира и съхранява информация в компютъра, работи с програми за създаване на текст
и таблици, попълва отчети и други документи;
• ползва техническа и технологична документация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• разпознава, разчита и използва в практиката
техническа конструктoрска и технологична документация – правилници, инструкции, каталози,
схеми, скици и др.;
• познава основните материали и инструменти
и тяхното предназначение, умее да ги избира и
да работи безопасно с тях при изпълнение на
основните шлосерски, ремонтни и монтажни
операции;
• знае основните закони на техническата
механика;
• познава основните машини и елементи,
детайли и възли, умее да оценява годността им
и може да извършва монтажно-демонтажни и
ремонтни операции с тях;
• познава основите на електротехниката и
електрониката;
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• спазва технологичната последователност
при организиране и извършване на монтажнодемонтажни и ремонтни операции на основни
машинни елементи, детайли и възли при правилна
организация на работното място и рационално
използване на работното време.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Корабен монтьор“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава устройството на кораба, корабните
системи, механизми и устройства, основните
елементи на корабния корпус;
• разчита условните означения в чертежи и
скици;
• извършва в правилна технологична последователност изработването на детайли и възли;
• извършва демонтаж и монтаж при ремонта
на детайли, възли и механизми;
• участва в извършване на ремонтни операции по корабните детайли при спазване на
нормативните изисквания;
• извършва в съответствие с изискванията
необходимите изпитания;
• познава корпусните конструкции, техните
елементи и начин на свързване;
• участва в кораборемонтни дейности, монтаж
на детайли по корабния корпус или в монтажа
на корабни механизми и системи.

4. Резултати от ученето
Компетенции

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

1. Спазва и прилага правилата за здравословни
и безопасни условия на
труд и опазва околната
среда

1.1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Обслужва правилно и безопасно техническото оборудване
1.3. Поддържа необходимите изисквания за организация на работното място
1.4. Ползва лични предпазни средства
1.5. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност и за борба
с пожарите
1.6. Оказва долекарска помощ на пострадал при изпълнение на трудовите
дейности
1.7. Съблюдава за спазване на изискванията за опазването на околната среда
от замърсяване

2. Извършва монтаж и/ 2.1. Подготвя работното място и избира необходимите инструменти и хаили ремонтни дейности рактерни приспособления
чрез заваряване
2.2. Познава условните означения на заваръчните шевове и разчита работни
чертежи и схеми
2.3. Описва техниката и технологията на заваряване
2.4. Анализира причините за поява на дефекти
2.5. Описва начини за контрол на заваръчните шевове
2.6. Осъществява контрол на заваръчните шевове
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5251101 „Корабни машини и механизми“
3. Участва в монта жа 3.1. Познава основните конструкционни материали – тяхното приложение,
на корабни машини и маркиране и обработки
механизми
3.2. Познава основните експлоатационни флуиди, тяхното приложение, свойства, съхранение и транспортиране
3.3. Познава условните означения при четене на работни чертежи, ползва
конструкторска документация
3.4. Избира правилно подходящи инструменти за монтаж на корабни машини
и механизми
3.5. Спазва изискванията (според нормативните документи) за монтаж на
корабни двигатели с вътрешно горене, корабни парни котли и корабни системи и устройства
3.6. Спазва технологичната последователност при монтаж на корабни машини
и механизми, корабни парни котли и корабни системи и устройства, като
спазва нормативните изисквания
3.7. Изпълнява специфични шлосерски и монтажни операции
4. Измерва основни величини и извършва начален
оглед на корабни машини
и механизми

4.1. Познава видовете, предназначението и устройството на измервателни
инструменти и уреди
4.2. Избира подходящи контролни инструменти и приспособления
4.3. Измерва величини и параметри с измервателни инструменти и уреди
4.4. Познава методите за проверка и технологичната последователност при
извършването є
4.5. Познава и прилага изискванията за качеството на детайлите, определя
отклоненията на формата и разположението на повърхнините, грапавостта
им, допуските и сглобките

5. Учас т ва в ремон та 5.1. Познава конструкцията, принципа на действие и основните изисквания за
на корабни машини и техническата експлоатация на двигатели с вътрешно горене, корабни парни
механизми
котли и турбини, корабните спомагателни механизми
5.2. Описва видовете, предназначението, елементите и действието на корабни
системи и устройства
5.3. Избира подходящи контролни инструменти и приспособления, необходими при ремонта
5.4. Описва технологичния процес за ремонт на корабни машини и механизми – подготовка за ремонт, разглобяване, окачествяване на детайлите,
ремонт и възстановяване на детайлите, сглобяване и изпитване
5.5. Демонтира дефектирали части на корабните машини, механизми и системи – измерва хлабини и отклонения
5.6. Познава класификацията и свойствата на различни уплътнителни и
скрепителни елементи, тяхното приложение и взаимозаменяемост
5.7. Монтира отремонтираните части
Специфични за специалност 5251102 „Корабни тръбни системи“
6. Извършва монтаж на
корабни тръбни системи
и елементи на корабните
парни котли

6.1. Описва видовете, предназначението, елементите и действието на корабни
тръбни системи
6.2. Познава и анализира материалите и маркировката на шевни и безшевни
тръби
6.3. Спазва технологичната последователност при обработка и монтаж на
стоманени, цветни и други тръби и тръбни инсталации
6.4. Познава методите за ръчно и машинно огъване на тръби, изработване
на шаблони и приспособления, нарязване на тръби, изработване на възли
от системи и тръбопроводи; тръбна резба
6.5. Познава и описва методите за монтаж и изпитване на корабни тръбни
инсталации, колектори, снопове изпарителни тръби
6.6. Познава и ползва конструкторска документация, нормативни документи
за работа с тръби и тръбни елементи, албуми на тръби
6.7. Избира подходящи инструменти за монтаж
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Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

7. Извършва ремонт на
детайли, възли и агрегати на корабни тръбни
системи

7.1. Познава и анализира конструкцията, принципа на действие и основните
изисквания за корабните тръбни системи и техните елементи
7.2. Описва и спазва технологичната последователност и технологията за
демонтаж и дефектовка на елементи от корабни тръбни системи
7.3. Описва и спазва технологичната последователност и технологията за
ремонт и монтаж на елементи от корабни тръбни системи
7.4. Познава класификацията и свойствата на различни уплътнителни и
скрепителни елементи, тяхното приложение и взаимозаменяемост
7.5. Правилно избира и използва инструменти за измерване, демонтаж и
монтаж

Специфични за специалност 5251103 „Ремонт на кораби“
8. Измерва основни величини и извършва начален
оглед на корабни машини
и механизми, системи и
устройства

8.1. Познава видовете, предназначението и устройството на измервателни
инструменти и уреди
8.2. Избира подходящи контролни инструменти и приспособления
8.3. Измерва величини и параметри с измервателни инструменти и уреди
8.4. Познава методите за проверка и спазва технологичната последователност
при извършването є
8.5. Познава изискванията за качеството на детайлите
8.6. Определя отклоненията на формата и размерите на детайлите

9. Измерва основни ве- 9.1. Познава предназначението, видовете, устройството на измервателните
личини при дефектация инструменти и уреди
9.2. Избира подходящи измервателни инструменти и приспособления
9.3. Различава изискванията за качеството на детайлите: отклонения на
формата, хлабини, допуски и сглобки
9.4. Извършва оглед на корабни машини и механизми, системи и устройства
за откриване на дефекти
10. Участва в ремонта
на корабни парни котли, корабни двигатели с
вътрешно горене, корабни системи и устройства

10.1. Познава видовете, предназначението, елементите и действието на корабните системи и устройства
10.2. Описва конструкцията, принципа на действие и основните изисквания
при експлоатацията на корабни парни котли, корабни двигатели с вътрешно
горене, корабни системи и устройства
10.3. Познава и описва устройството и принципа на действие на металорежещите машини и правилата за работа с тях
10.4. Познава и спазва технологията и технологичната последователност за
монтаж и демонтаж
10.5. Анализира технологичния процес за ремонт на корабни машини и механизми, корабни спомагателни механизми и корабни системи и устройства
10.6. Познава и правилно подбира и използва различни шлосерски инструменти и инструменти за демонтаж, ремонт и монтаж
10.7. Познава класификацията и свойствата на различни уплътнителни и
скрепителни елементи, тяхното приложение и взаимозаменяемост
10.8. Извършва качествена общометална обработка на детайлите за подмяна

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията. Той трябва да е оборудван
с работно място за обучаващия и за всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, шкаф за
различни цели, платно за прожектиране, дидактическа техника. За онагледяване на обучението по
професията са необходими макети, схеми, табла, снимки, корабостроителни кривни и рейки, тежести, метални линии, които се използват (по вид и обем) в зависимост от специалността, каталози за
корабно оборудване и снабдяване, проспекти и др.
5.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията по отрасловата професионална подготовка. Учебната практика по специалността се провежда в учебни работилници и
в производствени условия.
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За обучение по професията „Корабен монтьор“ – втора степен на професионална квалификация, са необходими учебни работилници
по шлосерство, по общомонтажни операции и
технически измервания, по заваряване, както и за
монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията
от различните специалности.
Всички учебни работилници се обзавеждат със:
машини и съоръжения, демонстрационни макети
и модели, действащи образци на съвременни
конструкции, корабно оборудване, онагледяващи
табла, учебни видеофилми, програмни продукти,
съобразени с формирането на практически умения у обучаваните.
Учебната работилница трябва да осигурява
работни места за всички обучавани и едно работно място за учителя, които да са в съответствие
с изискванията за извършване на съответната
монтьорска дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху
която се намират машини, съоръжения и др.,
необходими за конкретната работа.
5.2.1. Обзавеждане на учебна работилница по
шлосерство: работно място с менгеме – за всеки
обучван; настолна пробивна машина; механична
ножовка; шмиргел; ръчна електрическа пробивна
машина; ъглошлайф; попнитачка; електрически
поялници; набор инструменти за: изпиляване,
пробиване, изсичане, рязане със и без снемане
на стружки, нарязване на резби, шабароване,
райбероване, очертаване и измерване; консумативи: листов, лентов и прътов материал, тръби
от стомана и цветни метали, припои, флюси,
попнитове; лични предпазни средства.
5.2.2. Обзавеждане на учебна работилница
по общомонтажни операции и технически измервания: работно място с менгеме – за всеки
обучаван; комплект шлосерски инструменти
с общо предназначение – за всеки обучаван;
комплек т специа лизирани инст ру менти – за
всеки обучаван – клещи за зегерки, скоба за
изваждане на лагери, преса за набиване на лагери, динамометричен ключ и др.; струг; ръчна
електрическа пробивна машина; ъглошлайф;
комплект за изваждане на шпилки; хидравличен крик; консумативи: масла, греси, миещи,
у плътн яващи и антикорозионни материа ли;
възли и детайли, образци машинни елементи и
др., необходими за извършване на общомонтажни операции и технически измервания; лични
предпазни средства.
5.2.3. Обзавеждане на учебна работилница
по заваряване:
– за електродъгово заваряване: работно място (пост) със заваръчен апарат, трансформатор,
токоизправител, захранващо електрическо табло,
заваръчна маса с бордови смукател и вентилатор
за местна вентилация, гъвкави кабели с щипки
за маса, кабели с електродържачи;
– за газо-кислородно заваряване, спояване и
рязане: работно място (газозаваръчен пост) със
заваръчна маса с бордови смукател и вентилатор,
стойка за закрепване на горелката, горелки, реза-
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чи, маркучи за кислород и горивен газ, бутилки
за кислород и горивен газ (комплект с редукционни вентили), предпазители за обратен удар;
– инструменти и консумативи: клещи, чукчета за шлака, телена четка, секачи, шлосерски чукове, ъглошлайф с дискове за рязане и
шлифоване, електроди, флюси, твърди припои.
Учебната работилница трябва да отговаря
на нормативните изисквания за вентилация,
осветление, противопожарна безопасност и безопасност на труда.
5.2.4. Специализирана учебна база
Учебната работилница със специализирани
стендове за обучение по специалностите трябва
да е оборудвана със:
– действащо подемно-транспортно съоръжение; място за разглобяване, сглобяване и
измерване на детайлите с измервателна техника;
– съоръжения, помпи, компресори, топлообменни апарати, хидрофорна уредба, брашпил,
хидравлична машина за управление на руля,
стендове за изпитване на горивна апаратура;
стендове за регулировка на горивни помпи – високо налягане; двигатели в разрез;
– тръбопроводи, тръбопроводна арматура за
ниско и високо налягане и др.;
– детайли и части от техническите съоръжения, намиращи се в машинното отделение
на кораба;
– работещи двигатели, свързани с компресорна уредба и с охлаждащи контури (сладка и
морска вода);
– инструменти за измерване на линейни,
външни и вътрешни цилиндрични повърхнини,
шлосерски инструменти, шаблони и др.;
– консумативи – за уплътнения, уплътнителни материали и вещества за заваряване,
смазочни, миещи и абразивни вещества, тръби
и фитинги с различни размери от различен материал, горива (нафта, бензин, масла), антифриз
за двигателите и др.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Корабен монтьор“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“,
„бакалавър“ по специалности от професионални направлени я „Транспорт, корабоплаване
и авиация“, „Машинно инженерство“, „Общо
инженерство“, „Материали и материалознание“,
„Електротехника, електроника и автоматика“
от област на висше образование „Технически
науки“ и по специалности от професионални
направления „Икономика“ от област на висше
образование „Социални, стопански и правни
науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от
2002 г.), и съответстващи на учебните предмети (модули) от задължителната професионална
подготовка.
За практическото обучение по придобиваните
правоспособности по заваряване лицата трябва
да притежават съответната правоспособност от
същата или по-висока степен.
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НАРЕДБА № 5
от 9 януари 2012 г.

нието, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.

Раздел I
Общи положения

§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат до
разработването и утвърждаването на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

за придобиване на квалификация по професията „Строител“

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
582030 „Строител“ от област на образование
„Архитектура и строителство“ и професионално направление 582 „Строителство“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 582030 „Строител“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите
5820302 „Кофражи“, 5820303 „Армировка и
бетон“, 5820304 „Зидария“, 5820305 „Мазилки и
шпакловки“, 5820306 „Вътрешни облицовки и
настилки“, 5820307 „Външни облицовки и настилки“, 5820309 „Бояджийски работи“, 5820310
„Строително дърводелство“, 5820311 „Строително тенекеджийство“ и 5820312 „Покриви“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.

Преходни и заключителни разпоредби

Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Строител“
Професионално направление:
582

Строителство

Наименование на професията:
582030

Строител

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5820302

Кофражи

Втора

5820303

Армировка и бе- Втора
тон

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване

5820304

Зидария

5820305

Мазилки и шпак- Втора
ловки

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 582030 „Строител“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Строител“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обуче-

5820306

Вът решни обли- Втора
цовки и настилки

5820307

Външни облицов- Втора
ки и настилки

5820309

Боя д ж ийск и ра- Втора
боти

5820310

Строително дър- Втора
воделство

5820311

Строително тене- Втора
кеджийство

5820312

Покриви

Втора

Втора

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Строител“ от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед
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№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255
от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891
от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728
от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование
или завършен клас от средното образование при
срок на обучението до 4 години (рамкова програма
Б) или завършено основно образование при срок
на обучението 4 години (рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година
(рамкова програма Б) или завършено основно
образование при срок на обучението 4 години
(рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Строител“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска професионална квалификация
или професионален опит.
За лица, завършили обучение за придобиване
на първа степен на професионална квалификация
по професиите „Помощник в строителството“, „Помощник пътен строител“ и по други професии от
професионално направление „Строителство“, както
и за лица с професионален опит по професията, се
организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, описани
в Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професията.
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.)
Работниците, придобили квалификация по професията „Строител“, се реализират в жилищното
строителство, строителството на офис сгради и
търговски площи – хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични
центрове и др. Квалификацията, която притежават,
им дава възможност да участват в дейности както
при монолитно, така и при сглобяемо строителство. Строителите извършват строително-монтажни
работи при груб строеж и довършителни дейности
на различни етапи на строителството, а така също
ремонт и реновиране на стари сгради и съоръжения; поддръжка на сградния фонд.
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професията „Строител“ изгражда
конструктивни елементи на сгради и съоръжения,
като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови
и зидарски работи. Специфични трудови дейности
на строителя са дърводелските работи – изработване и монтаж на дограма и покриви, тенекеджийски
работи. Той участва в довършителните етапи на
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строителството, като полага мазилки и шпакловки,
прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява
тапетни и декоративни работи.
При трудовите си дейности работи самостоятелно или в екип (звено, бригада и др.) и изпълнява стриктно поставените му задачи от прекия
ръководител. Отговаря за поверените му техника,
инструменти и материали, за качествената изработка и спазване на изискванията на съответната
поръчка. Строителят носи отговорност за опазване
на своя живот и на екипа, с който работи.
Строителят под ръководството на техническия
ръководител разчита отделните части на проекта,
който изпълнява, спазва размерите от проекта,
техническите спецификации, работи с първичните
документи и съхранява поверената му строителна
документация.
В работата си ползва универсални строителни
инструменти (нивелир, хидравличен нивелир за
пренасяне на ниво, лазерен нивелир, мастар, ъгъл
строителен, отвес, ролетка, лопата, маламашка,
мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук,
трион, шпакла за почистване, бъркалка – ръчна
или универсална). Той използва и специфични
строителни инструменти за изпълнение на конкретни дейности, свързани със специалността,
а също така и различни електроинструменти
(бормашина, винтоверт, фреза за канали, ножов
и циркулярен трион, рендета, акумулаторни
отвертки и гайковерт и др.), машини (бетоносмесители, вибратори, машина за шлифоване на
бетон, машина за изправяне, рязане и огъване
на армировъчна стомана, полиращи, мазачески
машини и др.) и специални съоръжения за работа
на височина, като скелета, работни маси и др.
Умее да разчита технически и експлоатационни
параметри на машини и съоръжения.
Работното време е стандартно, възможна е и
работа на смени, извънредна работа, в почивните и
празничните дни, в зависимост от особеностите на
технологичните процеси в строителството. Поради
сезонността на работата се наблюдава значително
по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо – през есенно-зимния.
Строителят работи предимно на открито при
различни атмосферни условия, често при повишена запрашеност и шум; опасност от физически,
химически, електрически въздействия; работи на
височина и други екстремни условия, криещи висок
риск за здравето и сигурността. Строителят сменя
работното място в зависимост от възложената му
за изпълнение работа.
Важни за професията личностни качества са:
нагласа за спазване на трудова и технологична
дисциплина; умение за работа в екип; лоялност;
инициативност, бързо и правилно реагиране в
сложни и непредвидени ситуации. Изискванията
за физическа издръжливост, способност за вдигане
на тежки предмети, често навеждане и изправяне,
издръжливост на работа при еднообразна рутинна
дейност, сръчност, концентрация на вниманието
и наблюдателност са от съществено значение за
качественото упражняване на професията.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
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След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Строител“
обучаваният може да се обучава по друга специалност от тази професия или по друга професия
от професионално направление „Строителство“ за
придобиване на втора степен на професионална
квалификация по избраната специалност, като
обучението по общата задължителна професионална подготовка и по отрасловата задължителна
професионална подготовка се зачита.
Обучаваният може да продължи обучението си
по професия „Строителен техник“, специалности
„Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“ за придобиване
на трета степен на професионална квалификация,
като обучението му по общата задължителна
професионална подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
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, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Строител“ могат
да постъпват на работа на длъжности (професии)
от единични групи 7111 „Строители на жилищни сгради“, 7112 „Зидари и сродни на тях“, 7114
„Бетонджии, кофражисти и сродни на тях“, 7121
„Работници по изграждане и ремонт на покриви“,
7122 „Работници по поставяне на подови настилки
и облицовки“, 7123 „Гипсаджии“, 7124 „Работници
по изолации“, 7125 „Работници по стъклопоставяне“,
7131 „Строителни бояджии и сродни на тях“, 7211
„Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни
на тях“ от НКПД – 2011, 7213 „Тенекеджии“, както
и други длъжности, включени при актуализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд, ползва
личните предпазни средства за защита и ограничаване на трудови злополуки, предпазва околната
среда от замърсяване;
• познава трудовоправните норми и общественото осигуряване, индивидуалния и колективния
трудов договор; спазва правата и задълженията
си като участник в трудовия процес;
• съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си и прилагането на нови технологии в строителството;
• притежава основни умения за работа с компютър и специализиран софтуер;
• може да използва стандартизираната строителна терминология в комуникация на чужд език
(от официалните езици на ЕС);

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

• познава стопанското управление и пазарните
отношения, свързани със строителството на нови
сгради и инженерни съоръжения, мястото и ролята
в тях на отделните лица, фирмите, институциите
и държавата;
• участва активно при изпълнение на задачите,
съдейства на членовете на екипа и търси помощ от
тях; изпълнява отговорно поставените му задачи;
• осъществява делова комуникация с колеги,
клиенти и с прекия си ръководител.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Строителство“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава и прилага нормативните документи
при изпълнение на трудовите си задължения;
• познава основните строителни материали,
знае и прилага правилата за транспорта и съхранението им;
• познава елементите на сградите, видовете
конструкции и етапите при изграждането им;
• познава правилата за работа с универсални и
специфични строителни инструменти, експлоатира
правилно машини, съоръжения и инструменти,
познава тяхното устройство и принцип на работа;
• познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на различните видове
строителни работи;
• познава и спазва нормативните документи,
регламентиращи дейностите в строителството;
• измерва и изчислява ръчно, с калкулатор и
компютър (чрез специализиран софтуер) размери,
площи и обеми.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Строител“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава и прилага технологиите за извършване
на подготвителните работи на строителния обект;
• познава правилата за организация на трудовата дейност и работното място;
• познава и прилага технологиите за изграждане на конструктивните елементи на сградите и
инженерните съоръжения;
• познава и прилага технологиите за изпълнение
на груб строеж, кофражни, армировъчни, бетонови
и зидарски работи;
• познава и прилага технологиите за изпълнение
на довършителните работи: вътрешни и външни
мазилки и шпакловки по стени и тавани, облицовки
по стени и настилки, боядисване с водоразтворими
и блажни бои по различни повърхности, тапетни
и декоративни работи;
• познава и прилага технологиите за изпълнение на специфичните дейности по изработване на
покриви и дограма, извършване на дърводелски
и тенекеджийски работи;
• познава изискванията за качествено изпълнение на строителните работи;
• познава и прилага технологиите за ремонт,
саниране и поддръжка на сградния фонд.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професия „Строител“

1. Спазва правилата за
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителните дейности

1.1. Прилага правилата за безопасна работа с материали, инструменти,
машини и съоръжения
1.2. Разпознава причините за поява на опасни ситуации и инциденти на
строителната площадка и работното място
1.3. Спазва процедурите за предотвратяване на наранявания и нещастни
случаи
1.4. Използва работно или специално облекло и лични предпазни средства
1.5. Обезопасява рисковите места на работното място и строителната
площадка
1.6. Поддържа реда и чистотата на работното място и строителната площадка
1.7. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.8. Оказва долекарска помощ на пострадал при възникване на инциденти

2. Опазва околната среда 2.1. Познава вредата върху околната среда от небрежното съхраняване и
и спазва екологичните използване на строителните материали, инструменти и машини
изисквания
2.2. Събира, складира и изхвърля строителните отпадъци на определените
за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
2.3. Отделя строителните отпадъци, подлежащи на утилизация, за преработка и повторно използване
3. Подготвя работното 3.1. Разчиства, подравнява и подготвя основата за изграждане на конструкси място
тивни елементи
3.2. Извършва измерване и очертаване на конструктивни елементи
3.3. Избира и подготвя инструменти, машини и механизми за работа
3.4. Извършва в технологична последователност подготвителните работи
4. Подготвя строителни- 4.1. Разпознава различните видове строителни материали според предназте материали за работа начението, състава, свойствата и качествата им
4.2. Използва строителните материали спрямо тяхното приложение
4.3. Изчислява необходимите количества материали при изпълнение на
конкретните строителни работи
4.4. Транспортира, складира и съхранява правилно строителните материали
4.5. Предварително обработва строителните материали – смесва, нарязва,
накисва, очуква и др., в зависимост от вида на работата
5. Приготвя ръчно и ме- 5.1. Класифицира строителните разтвори по различни признаци, като предханизирано строителни назначение, обемна плътност, вид и брой свързващи вещества
смеси и разтвори
5.2. Познава състава, свойствата и приложението на различните видове
разтвори
5.3. Спазва технологичните изисквания и последователност при приготвянето на различните строителни смеси и разтвори
5.4. Приготвя – ръчно или механизирано, строителни смеси и разтвори по
зададена технология и състав
6. Подготвя необходимите инструменти, машини и съоръжения за
конкретната строителна
дейност

6.1. Познава видовете инструменти, машини и съоръжения, правилата за
работа с тях и условията за правилното им съхранение
6.2. Разчита техническите параметри на използваните машини и съоръжения
6.3. Извършва подготовка – настройва, калибрира, укрепва и др., на необходимите инструменти, машини, приспособления и съоръжения
6.4. Почиства, съхранява и поддържа в изправност инструменти, машини
и съоръжения съобразно изискванията

7. Изгражда конструктив- 7.1. Познава основните видове СМР (строително-монтажни работи) и изисни елементи на сгради кванията към качеството на изпълнение на строителните работи
7.2. Разчита строителните чертежи и спазва зададените размери, спецификации и указания
7.3. Спазва нормите за разход на материали
7.4. Изпълнява дейности за груб строеж по специалността: кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
7.5. Изпълнява специализирани дейности – изработва покриви, дограма;
извършва дърводелски и тенекеджийски работи
7.6. Следи за количеството на строителните материали на обекта и срока
на тяхната годност
7.7. Спазва сроковете и времето за изпълнение на съответната СМР спрямо
трудовите норми
7.8. Спазва правилата за качествено изпълнение на строителните работи,
определени в Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи
7.9. Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството

8. Извършва довърши- 8.1. Познава предназначението и изискванията за изпълнение на довършителни строителни работи телните работи
8.2. Разчита зададените размери и спецификации в чертежите и приложените указания за довършителни работи
8.3. Избира строителните материали, необходими за довършителните работи
8.4. Подготвя основата за полагане на мазилки, шпакловки, бои, тапети,
настилки, облицовки
8.5. Изпълнява дейности по специалността си при довършителни работи:
– вътрешни и външни мазилки и шпакловки по стени и тавани
– облицовки по стени и настилки
– боядисване с водоразтворими и блажни бои по различни повърхности
– тапетни и декоративни работи
8.6. Спазва правилата за качествено изпълнение на довършителните работи, определени в Правилата за извършване и приемане на строителни и
монтажни работи
8.7. Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството на довършителните работи
9. Реновира, ремонтира и 9.1. Познава технологичните изисквания и последователността на дейностите
поддържа сградния фонд при поддръжката и ремонта на сградния фонд
9.2. Разчита чертежите и указанията от проекта за реновиране и ремонт
9.3. Следи за състоянието на сградите визуално и с помощта на специализирани технически средства за безразрушителен контрол на конструкции,
като магнитни дефектоскопи и ултразвукови уреди за определяне на пукнатини и разрушения
9.4. Разпознава повреди в сградите, подлежащи на ремонт
9.5. Монтира помощни съоръжения за извършване на ремонтна дейност,
като скелета, работни маси и др.
9.6. Извършва ремонт на повредени участъци и конструктивни елементи
9.7. Извършва саниране (реновиране) на стари и увредени сгради
9.8. Спазва техническите изисквания за качеството на ремонтните работи
Специфични за специалност 5820302 „Кофражи“
10. Изработва кофражи 10.1. Познава технологичната характеристика на кофражните дейности
на различни конструк- 10.2. Прилага различни методи за изпълнение на кофраж и съвременни
тивни елементи
(фирмени) кофражни системи
10.3. Разчита кофражните планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи, а също така чертежите към проектите за укрепване
на изкопи
10.4. Избира необходимите материали за изработване на кофраж по зададена спецификация
10.5. Използва по предназначението различните видове инструменти, приспособления и механизация за изработване на кофражни платна
10.6. Кофрира различни конструктивни елементи: фундаменти и стени, колони, греди, плочи и плочогреди, самостоятелни пояси, щурцове, козирки,
корнизи, стълбищни рамена и площадки; черупкови конструкции, куполи
и др.
10.7. Изработва дървени платна и други средства за укрепване на изкопи
по проекта за изпълнение на земните работи
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11. Монтира и демон- 11.1. Избира видовете кофражни скелета според тяхното специфично предт ира разли чни ви дове назначение
кофражи
11.2. Разчита монтажните и изчислителните схеми на кофражните скелета
11.3. Спазва норми и допуски за инвентарните кофражи и скелета и изискванията към тях
11.4. Подготвя в подходящ вид кофражни скелета за укрепване на кофраж
11.5. Монтира, свързва и укрепва кофражи в технологична последователност
според метода за изпълнение на строителството
11.6. Укрепва изкопи с дървени платна и други средства по проекта за
изпълнение на земните работи
11.7. Демонтира (декофрира) кофражи и устройства за декофриране, демонтира средства за укрепване на изкопи
Специфични за специалност 5820303 „Армировки и бетон“
12. Изработва армиро- 12.1. Познава технологичната характеристика на армировъчните работи,
въчни елемен т и и из- видовете армировъчна стомана, видовете армировъчни изделия
делия
12.2. Разчита армировъчните планове за всички видове стоманобетонни
конструкции и елементи
12.3. Използва по предназначение ръчни механизми, приспособления, машини за изправяне, рязане и огъване на армировъчна стомана
12.4. Подбира съответните видове стомана и спомагателни материали в
зависимост от армировъчните изделия
12.5. Изработва армировъчни изделия в необходимата технологична последователност
13. Изпълнява армиране 13.1. Изпълнява армиране на различни конструктивни елементи в зависина различни конструк- мост от конкретния метод на строителство
тивни елементи
13.2. Използва по предназначение различни видове инструменти, приспособления и механизация за монтиране на армировка
13.3. Прилага необходимите начини за снаждане на армировъчни пръти
13.4. Монтира армировъчните изделия в кофража, като осигурява необходимото разстояние между армировъчните пръти
13.5. Закотвя и анкерира армировката в кофража, осигурявайки стабилност
против разместване при бетониране
13.6. Полага грижи за състоянието на армировката по време на бетониране
14. Полага бетон за из- 14.1. Познава технологичната характеристика на бетоновите работи, осграждане на конструк- новните видове армирани и неармирани бетонни изделия, видовете бетон
тивни елементи
според различните класифициращи признаци
14.2. Разчита кофражни, армировъчни планове и спазва размерите от проекта при изработване на конструкциите
14.3. Подбира необходимите материали за бетон, определя състава на бетона, дозиране и забъркване на бетонни смеси по зададена спецификация
14.4. Използва бетонни смеси според техните свойства и качества
14.5. Използва инструменти, ръчни механизми, приспособления, машини
за бетониране, уплътняване и обработка на повърхност
14.6. Полага бетонна смес в кофража в съответствие с технологичните
изисквания при бетониране на фундаменти, стени, шайби, плочи, греди,
пояси, колони
14.7. Уплътнява бетонната смес според вида на конструктивния елемент
14.8. Обработва повърхности и полага грижи за конструктивните елементи
след бетонирането
15. Извършва бетонови
работи при специфични методи и условия за
изп ъ л нен ие на с т роителство

15.1. Познава особеностите на бетоновите работи при специфични методи
за изпълнение на строителство: едроразмерни кофражи, метод на пакетноповдигани плочи, метод на пълзящ кофраж, изкачващи се кофражи и др.
15.2. Полага бетона според метода за изпълнение на строителството
15.3. Прилага начините за зимно бетониране и спазва технологичната последователност на полагането на бетона при зимни условия
15.4. Полага бетона в съответствие с изискванията за зимно бетониране
15.5. Извършва бетониране под вода по метода на възходящо преместваща
се тръба или с възходящ разтвор
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Специфични за специалност 5820304 „Зидария“

16. Изпълнява зидарски 16.1. Познава технологичната характеристика на зидарските работи, видоработи
вете материали за стени
16.2. Спазва правилата и технологичната последователност при изпълнение
на тухлена зидария
16.3. Начертава схеми на тухлени превръзки, кръстосване на два зида,
схеми на прав ъгъл
16.4. Използва ръчни инструменти, механизми и приспособления за изпълнение на тухлена зидария
16.5. Приготвя разтвори и лепила от сухи смеси за тухлена зидария
16.6. Изпълнява тухлена зидария на:
– прав тухлен зид чрез осъществяване на тухлените превръзки при зидане
на стени с различна дебелина
– прав ъгъл при кръстосване на стени с различни дебелини (Т-образно
кръстосване на два зида)
– колони от тухли с различни размери и форма
– оформя отвори за врати и прозорци
16.7. Спазва правилата за изграждане на комини в сгради
16.8. Начертава схеми на тухлени превръзки на комини с един и повече
отвори в стена с дебелина 12 см и 25 см
16.9. Изгражда комини от тухли и коминни блокчета
16.10. Прилага правилата и технологията на изпълнение на фугирана тухлена зидария
16.11. Избира вида на каменна зидария според нейното предназначение и
изисквания на проекта
16.12. Начертава схеми на видовете каменна зидария
16.13. Използва каменоделски и зидарски инструменти, механизми и приспособления за изпълнение на каменна зидария
16.14. Приготвя подходящи разтвори и лепила от сухи смеси за каменна
зидария
16.15. Спазва технологията и основните правила за изпълнение на каменна
зидария
16.16. Оформя фуги и обработва лицевата повърхност при каменна зидария
16.17. Изпълнява зидария от газобетонни блокчета и други градивни материали
Специфични за специалност 5820305 „Мазилки и шпакловки“
17. Изпълнява вътреш- 17.1. Познава видовете мазилки според различните класифициращи прини мазилки по стени и знаци, както и материалите, разтворите и лепилата
тавани
17.2. Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления
за изпълнение на вътрешни мазилки
17.3. Спазва правилата за изпълнение на вътрешни мазилки и правилата
при монтажа на вътрешно скеле
17.4. Изпълнява вътрешни мазилки в технологична последователност – нивелиране, направа на водещи ивици, нанасяне на първи пласт, нанасяне на
втори пласт, изравняване и заглаждане
17.5. Изпълнява вътрешна варова мазилка по стени и тавани
17.6. Изпълнява гипсова мазилка по масивни стени и тавани
17.7. Изтегля корнизи и оформя с мазилка отвори за врати и прозорци
17.8. Изпълнява мазилка по греди, колони и пиластри
18. Изпълнява външни 18.1. Познава видовете, качествата и приложението на външните мазилки
мазилки
18.2. Спазва правилата за изпълнение на външните мазилки и правилата
при монтажа на външно скеле
18.3. Използва необходимите инструменти, механизми, приспособления и
съоръжения за изпълнение на външни мазилки
18.4. Полага външна гладка варо-циментова мазилка в технологична последователност
18.5. Изпълнява външна пръскана мазилка
18.6. Изпълнява външна влачена мазилка
18.7. Полага външна благородна (теранова) мазилка
18.8. Полага външна мозаечна мазилка (бучарда)
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19. Изпълнява шпаклов- 19.1. Познава предназначението и предимствата на съвременните шпакловки
и технологията на изпълнението им
ки по стени и тавани
19.2. Избира видовете шпакловки според предназначението им, вида на
свързващото вещество в шпакловъчните състави и изискванията към тях
19.3. Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления
за изпълнение на шпакловки
19.4. Грундира повърхности преди изпълнението на шпакловки
19.5. Спазва технологичната последователност при изпълнение на шпакловки – подготовка на основата, нанасяне на шпакловъчния пласт, заглаждане
и шлифоване на повърхността
19.6. Изпълнява варова шпакловка
19.7. Полага гипсова шпакловка по стени и тавани
Специфични за специалност 5820306 „Вътрешни облицовки и настилки“
20. Изпълнява вътрешни 20.1. Познава видовете облицовки според различните класифициращи
признаци, както и материалите, разтворите и лепилата, използвани за
облицовки
вътрешни облицовки
20.2. Извършва подготвителните работи в зависимост от материалите и
начина на закрепване на вътрешните облицовки по стени
20.3. Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления
за подготовка и изпълнение на вътрешни облицовки
20.4. Изпълнява облицовки с керамични, стъклени и други плочи
20.5. Облицова стени с пластмасови плоскости
20.6. Изпълнява облицовки с дървени плоскости
20.7. Облицова стени или прави предстенна обшивка с гипсови плочи
20.8. Изпълнява облицовки по стени и колони с каменни плочи
21. Полага вътрешни на- 21.1. Познава предназначението и видовете на вътрешните настилки
21.2. Подготвя повърхностите за настилки – почистване, осигуряване на
стилки
равнинност, хоризонталност
21.3. Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления
за изпълнение на вътрешни настилки
21.4. Приготвя разтвор за циментови замазки и други смеси при необходимост
21.5. Полага циментови замазки по подове
21.6. Изпълнява бетонните настилки върху стоманобетонни плочи и земна
основа
21.7. Полага настилки от керамични или други плочи
21.8. Изпълнява настилки от дърво: дюшеме, паркет, ламинат и черен под
21.9. Изпълнява настилки от меки подови покрития в зависимост от вида
на рулонни материали и лепила
22. Полага вътрешни мо- 22.1. Познава видовете мозайки, тяхното приложение, материалите за мозайки
22.2. Използва необходимите машини, инструменти и пособия за подготовка,
зайки
полагане и обработка на вътрешна мозайка
22.3. Приготвя мозаечни смеси и разтвори
22.4. Подготвя основата преди полагането на мозайките
22.5. Полага и обработва мозаечния пласт при направа на обикновени
мозайки
22.6. Изпълнява карирана мозайка и обработва мозаечния пласт
22.7. Изпълнява римска и венецианска мозайка
Специфични за специалност 5820307 „Външни облицовки и настилки“
23. Обл и цова вън ш н и 23.1. Познава видовете облицовки според различните класифициращи
стени и цокли
признаци, както и материали, разтвори и лепила, използвани за външни
облицовки
23.2. Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления
за подготовка и изпълнение на външни облицовки
23.3. Подготвя основата в зависимост от материалите и начина на закрепване на външни облицовки по стени
23.4. Облицова стени с керамични плочи в технологична последователност – отвесиране и нивелиране, водещи ивици, хастар, поставяне на
плочите и фугиране
23.5. Изпълнява външни облицовки от каменни плочи (варовик, мрамор,
гранит и др.) по различни начини
23.6. Изпълнява облицовки при вентилируеми фасади
23.7. Изпълнява облицовки по стени с пластмасови PVC плоскости (сайдинг панели)
23.8. Изпълнява външна топлоизолация по стени от различни материали
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24. Полага външни на- 24.1. Познава предназначението и видовете външни настилки
стилки
24.2. Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления
за изпълнение на външни настилки
24.3. Подготвя основата за различни видове настилки
24.4. Приготвя разтвор за циментови замазки или други строителни смеси
по рецептура
24.5. Полага циментови или други замазки върху външна основа
24.6. Изпълнява бетонни настилки и се грижи за бетона след полагането му
24.7. Прави настилки от мозаечни или бетонни плочи
24.8. Изпълнява настилки с плочи от естествен камък
24.9. Изпълнява външни настилки от керамични и други изкуствени материали
25. Изпълнява външни 25.1. Познава видовете мозайки, тяхното приложение и материалите за
мозайки
мозайки
25.2. Използва необходимите машини, инструменти и пособия за мозайки
25.3. Приготвя разтвори от сухи мозаечни смеси по рецептура
25.4. Подготвя основата за полагане на мозайки
25.5. Изпълнява мозайка по цокъл – бучарда
25.6. Изпълнява мита мозайка и обработва повърхността
Специфични за специалност 5820309 „Бояджийски работи“
26. Изпълнява бояджий- 26.1. Познава видовете бояджийски състави и приложението им, предимски работи
ствата и недостатъците на боядисването в сравнение с останалите декоративни покрития
26.2. Използва необходимите инструменти, машини и механизирани инструменти за приготвяне и нанасяне на бояджийски състави
26.3. Подготвя инвентарните средства за изпълнение на различни видове
бояджийски работи – стълби, сгъваеми маси и платформи, люлки, скелета
26.4. Подготвя и обработва повърхностите за боядисване
26.5. Боядисва с водоразтворими бояджийски състави: варови – при нормални условия и през зимата, силикатни, водополимерни, циментни и
полимерциментни
26.6. Боядисва с блажни бояджийски състави и лакове по различни повърхности
27. Изпълнява тапетни 27.1. Познава технологичната характеристика на тапетните работи, видовете
работи
тапети и тяхното приложение
27.2. Използва необходимите инструменти, машини и пособия за тапетни
работи
27.3. Спазва последователността на технологичните операции при залепване на тапети
27.4. Изпълнява подготовка и грундиране на основата
27.5. Полага тапети върху подготвената повърхност
28. Изпълнява декора- 28.1. Познава технологичната характеристика и приложение на декоративтивни работи
ните работи
28.2. Подготвя необходимите материали за декоративните работи
28.3. Използва необходимите инструменти, машини и пособия за декоративните работи
28.4. Спазва последователността на технологичните операции при декоративните работи и основните правила при тяхното изпълнение
28.5. Изпълнява декоративни работи върху различни повърхности
Специфични за специалност 5820310 „Строително дърводелство“
29. Изработва и монтира 29.1. Познава технологическата характеристика и структурата на процесите
конструктивни елементи при дърводелски и столарски работи
от дърво
29.2. Подготвя материалите за изпълнение на дървените конструкции и
детайли
29.3. Разчита кофражните планове, чертежите на покривни конструкции,
архитектурните чертежи и спазва зададените размери, спецификации и
указания на проекта
29.4. Спазва последователността на технологичните операции при подготовка на дървения материал за изработване и монтаж на изделия от дърво
29.5. Използва необходимите инструменти, машини и механизирани инструменти за изработване и монтаж на конструктивни елементи от дърво
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
29.6. Извършва изработка на детайли от дърво и тяхната сглобка
29.7. Монтира готовите изделия: вградени шкафове, секционни кухненски
шкафове, дървена дограма – прозорци и врати

30. Изпълнява конструк- 30.1. Познава дървените строителни конструкции и технологията на тяхции от дърво
ното изпълнение
30.2. Изработва кофраж в съответствие с техническата документация и
технологията за изпълнение на кофражните работи
30.3. Изпълнява дървени конструкции и детайли:
– покривни конструкции, обшивки, стрехи, корнизи
– гредоред
– дървени стълби
– дървени парапети и ръкохватки
30.4. Спазва технологията за изпълнение на дървените подови настилки:
дюшеме, паркет, ламиниран паркет, черен под
30.5. Изпълнява дървени подови настилки
Специфични за специалност 5820311 „Строително тенекеджийство“
31. Изработва и монтира 31.1. Познава видове материали за изпълнение на тенекеджийските изделия,
тенекеджийски изделия свързващи материали и средства за закрепване, спомагателни и помощни
материали
31.2. Спазва основните производствени процеси при тенекеджийството
31.3. Използва необходимите инструменти, машини и механизирани инструменти за изработване и монтаж на тенекеджийски изделия
31.4. Изработва и монтира улуци, воронки, водосточни тръби, въздуховоди,
казанчета
31.5. Изпълнява обшивки на покриви и други покривни надстройки
31.6. Изпълнява обшивки на подпрозоречни прагове
31.7. Спазва технологията за изпълнение на метални конструкции – врати,
прозорци и витрини, стълби, парапети, решетки
31.8. Изработва и монтира метални врати и прозорци
31.9. Изработва и монтира метални стълби и парапети, предпазни метални
решетки
Специфични за специалност 5820312 „Покриви“
32. Извърш ва п ред ва- 32.1. Познава технологичната характеристика и дейностите при изработване
рителни дейности при на различни видове покривни конструкции
изработване на покриви 32.2. Подготвя материали за изпълнение на покриви, части на покривни
конструкции, сглобки
32.3. Разчита чертежите на покривна конструкция и спазва зададените
размери, спецификации и указания на проекта
32.4. Използва необходимите инструменти и машини за подготвителните
дейности
32.5. Спазва технологията за изпълнение на предварителните дейности по
покриви и подпокривно пространство – хидроизолации, топлоизолации,
антикорозионни, противопожарни покрития и др.
32.6. Изпълнява в съответствие с технологичната документация хидроизолация, топлоизолация и различни защитни покрития
33. Изработва покривни 33.1. Познава видовете и частите на различните дървени покривни конконструкции
струкции: стоящи, висящи, комбинирани
33.2. Спазва технологията за изпълнение и монтаж на различни дървени
покривни конструкции
33.3. Сглобява и монтира елементите на дървената покривна конструкция
33.4. Изработва в технологичната последователност стоманени покривни
конструкции
33.5. Изгражда скатни монолитни и сглобяеми стоманобетонни покривни
конструкции
33.6. Спазва последователността на пластовете при изработване на плоски
стоманобетонни покриви
33.7. Изработва плоски стоманобетонни покриви (студен и топъл)
33.8. Изработва стрехи, корнизи, капандури и табакери
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

34. Пок рива скат ни и 34.1. Познава видовете покривни покривки, свързващи материали и средплоски покриви с различ- ства за закрепване
ни покривни материали 34.2. Използва необходимите инструменти, специализирани машини и съоръжения за изпълнение на покривни покривки в зависимост от зададената
технология
34.3. Спазва технологията на покриване с различни видове керемиди
34.4. Изпълнява покривни покрития на основата на битуми: битумна мушама, битумни керемиди
34.5. Спазва технологията на покриване с метални листове, металокеремиди
34.6. Изпълнява покриване на покривната конструкция със стъкло, поликарбонатни листове и други съвременни материали
34.7. Изпълнява външно и вътрешно отводняване на покриви, монтира
улуци и водосточни тръби
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебните кабинети трябва да са оборудвани
със: работно място за всеки обучаван (работна
маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, екрани
и стойки за окачване на табла, дъска за писане,
други средства за обучение и дидактическа техника; учебни помагала – демонстрационни макети
и модели; реални образци; онагледяващи табла;
учебни видеофилми; съвременна мултимедийна
техника – компютри, проектори и съответните
програмни продукти за онагледяване.
5.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението
по практика на професията. Необходимо е да
бъдат оборудвани с машини и съоръжения, както
и със съответни помагала съобразно усвояваната
професия и специалности. Те трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както
и едно работно място за обучаващия. Преди да
бъдат допуснати в работилниците, обучаваните
преминават задължителен инструктаж по ЗБУТ.
За правилното и безопасно протичане на
учебно-производствения процес е необходимо да
се обезпечи: индивидуален шкаф с инструменти
за всеки обучаван; работно място за разполагане
на инструменти и извършване на съответната
дейност; цялостен комплект техническа документация; съблекалня за момчета и отделно за
момичета; складови помещения, лични и колективни предпазни средства – очила, работно
облекло, противопрахови маски.
Работилницата да бъде оборудвана с ръчни
и електрически инструменти в зависимост от
конкретната специалност, която ще я използва:
• у ниверса лни ст рои телни инст ру мен т и:
нивелир; хидравличен нивелир за пренасяне
на ниво (нивелачен маркуч); лазерен нивелир,
мастар, ъгъл строителен, отвес, рулетка, лопата,
маламашка, мистрия, четка стоманена, клещи,
отвертка, чук, трион, шпакла за почистване,
бъркалка ръчна или универсална;
• инструменти за кофраж: триони, брадва, тесли, дървени чукове, комплект рендета, комплект
длета, комплект отвертки, ключове, шестограми,
клещи комбинирани, дърводелски пили, ножовка
за профилно рязане, нитачка, гумен чук;

• инструменти за армировка и бетон: приспособления за ръчно изправяне на армировка,
машини за ръчно огъване на армировка, специални клещи, ръчна или механизирана преса за
рязане на стомана, ножица за рязане на ламарина; дървен чук; гумен чук; бетоносмесители,
вибратори за уплътняване на бетона, машини
за шлифоване на бетона;
• зидарски инструменти: мастар трапецовиден, зидарски канап, канче, мистрия зидарска,
зидарски чук, тесла, гумен чук, трион и ренде за
газобетон, бъркалка за приготвяне на разтвора;
• инструменти за мазилки и шпак ловки:
маламашка, маламашка с гребен, мистрия за
мазилки, мистрия за вътрешни и външни ъгли,
мистрия триъгълна, мистрия шпакловъчна, мистрия за фугиране, пердашка – полиуретанова, от
пенопласт или с каучук и гъба, пердашка зидарска
с филц, пистолет за силикон, шпакла, шпакла
гребен, шпакла бояджийска, каналокопател;
• инструменти за вътрешни и външни облицовки и настилки: професионална машина за
рязане на фаянсови и теракотни плочки, писец
за разчертаване на плочки, клещи резачки за
фаянсови и теракотни плочки, резец за пробиване на отвори в плочки и тухли, ножовка
волфрамова, чук гумен, маламашка с гребен за
лепило, шпакла за фугиране, пердашка с пореста
гъба, цикла за премахване на стари фуги, ниво
за редене на плочки, кръстачки, клинове, магнитни или пластмасови фиксатори за плочки,
цикли за паркет и дюшеме, макетен нож, ренде
за гипсокартон;
• бояджийски инструменти: валяци за боядисване, четка кръгла, четка плоска, четка
баданарка, макетен нож, шпакла бояджийска,
лента хартиена, лента PVC, четка за тапети,
валяк за притискане, нож за тапети, ножици,
приспособление за нанасяне на лепило върху
тапети, маркираща линия, шпакла за сваляне на
тапети и боя, шлайф ръчен, шкурка, бояджийски
пистолет, бояджийска помпа;
• строително дърводелство: триони, брадва, тесли, дървени чукове, комплект рендета,
комплект длета, комплект отвертки, ключове,
шестограми, клещи комбинирани, дърводелски
пили, ножовка за профилно рязане, пистолети
за нагнетяване на силикон;
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• строително тенекеджийство: ножица за рязане на ламарина, поялник, чук, клещи, гумен
чук, нитачка с нитове;
• покриви: триони, брадва, тесли, дървени
чукове, комплект рендета, комплект длета, комплект отвертки, ключове, шестограми, клещи
комбинирани, дърводелски пили, ножовка за
профилно рязане, четки, валяци, маламашка с
гребен за лепило, гумен чук, пистолети за нагнетяване на силикон;
• електроинструменти: ударна бормашина,
къртач, перфоратор, винтоверт, ъглошлифовъчна
машина, полираща машина, машина за шлифоване на бетон, фреза за канали, ножов трион,
рендета, циркулярен трион, щанцова ножица за
ламарина, пистолет за горещ въздух, акумулаторна отвертка, акумулаторен гайковерт.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Строител“ се извършва от лица с образоват елно -к ва л ифика ц ионна с т епен „ма г ис т ър“,
„бакалавър“ по специалности от професионално направление „Архитекту ра, строителство
и геодезия“ от област на висше образование
„Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи на учебните
предмети (модули) от задължителната професионална подготовка.
519

НАРЕДБА № 6
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
582040 „Строител-монтажник“ от област на
образование „Архитектура и строителство“
и професионално направление 582 „Строителство“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 582040 „Строител-монтажник“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
втора степен на професионална квалификация
за специалностите 5820401 „Стоманобетонни
конструкции“, 5820402 „Метални конструкции“,
5820403 „Сухо строителство“, 5820404 „Дограма
и стъклопоставяне“ и 5820405 „Изолации в
строителството“.
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Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалностите
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по
професията, което гарантира на обучаемия
възможност за упражняване на професията
582040 „Строител-монтажник“.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професи ята „Ст роител-монта ж ник“ определя общата, отрасловата и специфичната
задъл ж ителна професионална подготовка
за п рофеси я та, ка к т о и за д ъ л ж и т ел ната
чуждоезикова подготовка по професията и
избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 20
от 2006 г. за придобиване на квалификация
по професията „Строител-монтажник“ (ДВ,
бр. 21 от 2007 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Строител-монтажник “

Професионално направление:
582

Строителство

Наименование на професията:
582040

Строител-монтажник

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5820401

Стоманобетон- Втора
ни конструкции

5820402

Ме т а л н и кон- Втора
струкции

5820403

Сухо строител- Втора
ство

5820404

Дограма и стък- Втора
лопоставяне

5820405

И з о л а ц и и в Втора
строителството

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието, младежта и науката със Заповед
№ РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от
18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.,
Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед
№ РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално
образователно равнище e:
– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (рамкова
програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1
година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението
4 години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
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За обучение по професията „Строител-монтажник“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите
да притежават по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит.
За лица, завършили обучение за придобиване
на първа степен на професионална квалификация
по професията „Помощник в строителството“ и по
други професии от професионално направление
„Строителство“, както и за лица с професионален
опит по професията, се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се
определя след сравнение на компетенциите и
резултатите от ученето, описани в Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиване
на квалификация по професията.
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.)
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професията „Строител-монтажник“ може да извършва подготвителни работи
на строежа, монтира конструкциите на сградите
и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни
елементи и метални конструкции. Участва при
извършване на довърши телни работ и, като
изпълнява преградни стени, окачени тавани,
предстенни обшивки и облицовки, сухи подове
и монтира различни видове дограма. Изпълнява
вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по енергийно саниране
на ограждащите елементи на сградите: изолации
на стени, на покриви, открити подове и подове
над неотопляеми пространства.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Строител-монтажник“ могат да извършват дейности по заваряване
при спазване на изискванията на Наредба № 7
от 2002 г. за условията и реда за придобиване и
признаване на правоспособност по заваряване,
издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
При изпълнение на трудовите дейности работникът носи отговорност за: повереното му
имущество (техника, инструменти и материали);
качествената изработка и съобразяването с изискванията на съответната поръчка; работата на
екипа, опазването на своя живот и на останалите
членове от екипа.
Строителят-монтажник трябва да: разчита
отделните части на проекта, спазва размерите от
проекта, техническите спецификации, използва
справочна и каталожна литература, работи с
първичните документи, съхранява поверената
му документация.
Строителят-монтажник работи с универсални
строителни инструменти (нивелир, мастар, отвес,
ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион и др.),
използва и специфични строителни инструменти,
различни електроинструменти, лека строителна
механизация. Разчита техническите параметри,
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експлоатира правилно и поддържа в изправност
машините и съоръженията, обучава се за работа
с нови машини и съоръжения.
Работното време е стандартно, но с различна
интензивност през отделните сезони. Възможна
е работа на смени, извънредна работа, свързана
с особеностите на технологичните процеси в
строителството. Работи се предимно на открито
при различни атмосферни условия; често при
повишена запрашеност и шум; с опасност от
физически, химически, електрически въздействия; на височина и при други екстремни условия,
криещи висок риск за здравето и сигурността.
Строителят-монтажник със специалност „Сухо
строителство“ работи предимно на закрито, като
тези рискови условия липсват.
Важни за упражняване на професията личностни качества са: нагласа за спазване на трудовата и технологичната дисциплина; умение и
желание за работа в екип; лоялност; инициативност – бърза и правилна реакция при възникване
на сложни и непредвидени ситуации; професионализъм. Изискват се физическа издръжливост,
способност за вдигане на тежки предмети, често
навеждане и изправяне; издръжливост на работа
при еднообразна рутинна дейност; сръчност,
концентрация на вниманието и наблюдателност.
Строителят-монтажник има възможност да
работи във фирма с дейности в областта на
строителството.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ обучаваният може да се обучава
по друга специалност от тази професия или по
друга професия с възможност за придобиване
на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната
професионална подготовка – единна за всички
направления и единна за професиите от професионално направление „Строителство“, се зачита.
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, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от
28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529
от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „строителмонтажник“ могат да постъпват на работа на
длъжности (професии) от група 712 „Строители
на сгради и сродни на тях“, от единична група
7134 „Работници по изолации“, единична група
7135 „Работници по стъклопоставяне“, единична
група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции“ от НКПД – 2011, както и
други длъжности, включени при актуализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
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След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни услови я на т руд,
ползва личните предпазни средства за защита и
ограничаване на трудови злополуки; предпазва
околната среда от замърсяване;
• познава трудовоправните норми и общественото осигуряване, индивидуалния и колективния
трудов договор; спазва правата и задълженията
си като участник в трудовия процес;
• съзнава необходимостта от повишаване
на к ва лификаци я та си и осъщест вява това
чрез продължаващо професионално обучение,
свързано с прилагането на нови технологии в
строителството;
• притежава основни умения за работа с
компютър и специализиран софтуер;
• познава стандартизираната ст роителна
терминология на чужд език (от официалните
езици на ЕС);
• познава управлението на строителния процес
и участниците в него;
• участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси
помощ от тях; изпълнява отговорно поставените
му задачи;
• осъществява делова комуникация с колеги,
клиенти и с прекия си ръководител; прави отчет
на извършената работа.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Строителство“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава и прилага нормативните документи
при изпълнение на трудовите си задължения;
• познава основните строителни материали,
знае и прилага правилата за транспортирането
и съхранението им;
• познава елементите на сгради, видовете
конструкции и етапите при изграждането им;
• познава правилата за работа с универсални и
специфични строителни инструменти и машини;
• познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;
• познава и спазва нормативните документи,
регламентиращи дейностите в строителството;
• измерва и изчислява ръчно, с калкулатор и
компютър (чрез специализиран софтуер) размери,
площи и обеми.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Строител-монтажник“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• описва видовете сглобяеми стоманобетонни
елементи и метални конструкции;
• познава технологията на изпълнение и начините за монтаж на сглобяеми стоманобетонни
елементи и на метални конструкции;
• познава специфични материали, машини и
инструменти, предназначението им и правилата
за работа с тях;
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• разтоварва и складира стоманобетонни и
метални елементи на строителната площадка;
• познава правилата за правилната организация на трудовата дейност и работното място;
• извършва основни дейности по монтажа
на сглобяемите стоманобетонни елементи и
метални конструкции;
• прави антикорозионна защита;
• участва в подготвителните работи на строителната площадка;
• разтоварва и складира различни видове
елементи на сухото строителство на строителната площадка;
• разчертава и разкроява материалите, планира изразходването им;
• извършва монтаж на различни елементи;
• извършва довършителни работи по лицевите
повърхности;
• извършва ремонтни работи по сухо строителство;
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• извършва монтаж и ремонт на дървена, PVC,
алуминиева и стоманена дограма, като спазва
технологичната последователност;
• поставя стъкла и монтира стъклопакети;
• оценява и приема основата за изолационните работи;
• разтоварва и складира изолационни материа ли на ст роежа съгласно правилата на
производителя;
• подготвя основата за монтаж на изолационните материали и покрития;
• извършва основните дейности по монтажа
на изолационните материали и покрития, като
спазва технологичната последователност;
• извършва ремонтни работи по изолационни
работи;
• измерва коли чест вото на извършената
работа, определя стойността на труда, планира
материалите;
• познава и прилага технологиите за ремонт,
саниране и поддръжка на сградния фонд.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Строител-монтажник“

1. Спазва правилата за
здравословни и безопасни услови я на т руд и
за пожарна и аварийна
безопасност

1.1. Спазва правилата за безопасна работа с материали, инструменти и
машини
1.2. Разпознава различни причини за поява на рискови ситуации и инциденти на строителната площадка и работното място и предприема мерки
за предотвратяването им
1.3. Използва работно или специално облекло и лични предпазни средства
1.4. Обезопасява рисковите места на работното място и строителната площадка
1.5. Поддържа ред и чистота на работното място и строителната площадка
1.6. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.7. Оказва долекарска помощ на пострадали при инциденти от различно
естество

2. Опазва околната среда 2.1. Познава вредното въздействие върху околната среда, причинено от
небрежно съхраняване и използване на строителните материали
2.2. Организира безопасно транспортиране на строителни материали, елементи и конструкции на територията на строителната площадка
2.3. Събира и складира строителните отпадъци на определените за целта
места
2.4. Използва начини за ефективно оползотворяване на строителните материали и за намаляване на количеството на строителните отпадъци
3. Извършва подготвителни дейности на строителната площадка и на
строежа

3.1. Познава видовете строителни материали, елементи и конструкции
3.2. Спазва технологичната последователност на подготвителните работи
3.3. Извършва правилна организация на работното си място
3.4. Спазва правилата за правилно транспортиране на строителни материали, елементи и конструкции
3.5. Спазва правилата за правилно складиране, подреждане и укрепване на
строителни материали, елементи и конструкции
3.6. Разчита чертежи, схеми и монтажни планове
3.7. Подготвя необходимите инструменти, машини и съоръжения за конкретната дейност
3.8. Разчита техническите параметри на машините и съоръженията

4. Извършва строително- 4.1. Описва видовете сглобяеми стоманобетонни елементи, метални конмонтажна дейност
струкции, материали за сухо строителство, материали за изолационни работи
и монтаж на дограма и тяхното специфично приложение
4.2. Познава специфичните машини, инструменти и помощни средства и
предназначението им
4.3. Разчита работни чертежи, монтажни планове и спецификации
4.4. Организира правилно трудовата си дейност и работното място
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
4.5. Познава видовете сигнализационни и указателни средства и приложението им
4.6. Спазва технологията на изпълнение и за монтаж
4.7. Извършва довършителни работи по лицевите повърхности
4.8. Извършва различни ремонтни работи в зависимост от строителномонтажната дейност

5. Измерва и изчислява 5.1. Измерва количеството на извършените строителни и монтажни работи
строителни работи
5.2. Изчислява площи и обеми
5.3. Планира необходимите количества и видове материали
5.4. Определя стойността на труда си
5.5. Познава правилата за приемане на строителните работи
5.6. Предприема мерки за отстраняване на дефекти
Специфични за специалност 5820401 „Стоманобетонни конструкции“
6. Разтоварва, складира 6.1. Описва предназначението и правилата за работа с различните видове
и укрепва готови стома- инструменти
нобетонни елементи
6.2. Избира такелажни средства и начините за окачване според вида на
стоманобетонните елементи
6.3. Извършва правилно сигнализиране
6.4. Разтоварва стоманобетонните елементи
6.5. Складира и подрежда стоманобетонните елементи
6.6. Укрепва стоманобетонните елементи
7. Участва при подготов- 7.1. Извършва спомагателни дейности при геодезичните работи
ката за монтаж
7.2. Съхранява правилно ръчните инструменти и такелажните средства
7.3. Използва сигнализационни и указателни средства
7.4. Сглобява елементите на кофражни форми
7.5. Полага бетонова смес и се грижи за бетона след полагането му
7.6. Подготвя основата на елементите за монтаж
8. Извършва монтаж на 8.1. Разчита работни чертежи и монтажни схеми
сглобяем и с т ома нобе- 8.2. Подготвя стоманобетонните елементи за безопасното им вдигане
тонни елементи
8.3. Извършва стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина
и преместването им до мястото за монтаж
8.4. Фиксира стоманобетонните елементи на проектното им място
8.5. Участва при извършване на геодезична проверка за ниво и вертикалност
8.6. Извършва временно укрепване на стоманобетонните елементи
8.7. Извършва заваряване на монтажните съединения при спазване на
изискванията за безопасност
8.8. Освобождава елемента от монтажното средство
8.9. Изпълнява антикорозионна защита
8.10. Извършва замонолитване на монтажни съединения и фуги между
отделните елементи
8.11. Извършва дейности по окончателното укрепване на стоманобетонните
елементи
Специфични за специалност 5820402 „Метални конструкции“
9. Разтоварва, складира 9.1. Описва предназначението и правилата за работа с различните видове
и укрепва метални еле- инструменти
менти
9.2. Избира такелажните средства и начините за окачване според вида на
металните елементи
9.3. Извършва правилно сигнализиране
9.4. Разтоварва металните елементи
9.5. Складира и подрежда металните елементи
9.6. Укрепва металните елементи
10. Участва при подго- 10.1. Извършва спомагателни дейности при геодезическите работи
товката за монтаж
10.2. Съхранява правилно ръчните инструменти и такелажните средства
10.3. Използва сигнализационни и указателни средства
10.4. Подготвя основата под фундаментите
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11. Извършва монтаж на 11.1. Разчита работни чертежи и монтажни схеми
метални конструкции
11.2. Ползва опори и стендове за уедряване на елементите и конструкциите
11.3. Подготвя стоманените елементи за безопасното им вдигане
11.4. Извършва стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина
и преместването им до мястото за монтаж
11.5. Извършва анкериране на връзките между стоманена колона и фундамент
11.6. Участва при извършване на геодезичната проверка за ниво и вертикалност
11.7. Извършва временно укрепване на стоманените елементи
11.8. Извършва заваряване на монтажните съединения
11.9. Изпълнява монтажни болтови и нитови съединения на металните
конструкции
11.10. Освобождава елемента от монтажното средство
11.11. Изпълнява противоветрови връзки
11.12. Изпълнява антикорозионна защита
11.13. Извършва окончателно укрепване на металните елементи
Специфични за специалност 5820403 „Сухо строителство“
12. Изпълнява предстен- 12.1. Познава различните видове предстенни обшивки и облицовки и предни обшивки и облицовки назначението им
12.2. Разчита архитектурни чертежи и детайли
12.3. Изработва схема на монтаж
12.4. Подбира необходимите материали и инструменти
12.5. Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата за:
– предстенни обшивки, шахтови стени
– суха мазилка и облицовка на греди и колони
12.6. Изпълнява специфични детайли – връзка към таван, външен ъгъл, вътрешен ъгъл и връзка между плоскости, дилатационни (разширителни) фуги
12.7. Обработва фуги и повърхности
12.8. Познава възможните завършващи покрития
13. Изпълнява преградни 13.1. Познава различните видове преградни стени и предназначението им
стени
13.2. Разчита архитектурни чертежи и детайли
13.3. Изработва схема на монтаж
13.4. Подбира необходимите материали и инструменти
13.5. Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата
13.6. Изпълнява специфични детайли – Т-връзка, ъгъл, връзка към таван
и масивна стена, фуга между плоскости и оформяне на отвор за врата,
дилатационни (разширителни) фуги
13.7. Обработва повърхности и фуги
13.8. Познава възможните крайни покрития при преградните стени
14. Изпълнява окачени 14.1. Познава различните видове окачени тавани и предназначението им
тавани
14.2. Разчита архитектурни чертежи и детайли
14.3. Изработва схема на монтаж
14.4. Подбира необходимите материали и инструменти
14.5. Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата
14.6. Изпълнява специфични детайли при различните видове окачени тавани – връзка към стена, фуги между напречни и надлъжни ръбове, дилатационни (разширителни) фуги
14.7. Обработва фуги и повърхности
14.8. Познава възможните завършващи покрития
15. Изпълнява сухи по- 15.1. Познава различните видове сухи подове и предназначението им
дове
15.2. Разчита архитектурни чертежи и детайли
15.3. Изработва схема на монтаж
15.4. Подбира необходимите материали и инструменти за изпълнение на
сухи подове
15.5. Извършва монтаж съгласно технологичните особености на системата за:
– сух плаващ под
– сух повдигнат под
15.6. Изпълнява специфични детайли – връзки към различните видове
стени, фуги между плоскостите, дилатационни (разширителни) фуги и др.
15.7. Обработва фуги и повърхности
15.8. Познава възможните завършващи (крайни) покрития
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5820404 „Дограма и стъклопоставяне“
16. Участва при подго- 16.1. Разчита работни чертежи и монтажни схеми
товката за монтаж
16.2. Съхранява правилно ръчните и електрическите инструменти и машини
16.3. Монтира помощни работни площадки и предпазни парапети
16.4. Подготвя дървена, алуминиева и PVC дограма
16.5. Проверява размерите на отворите и нивата
17. Извършва монтаж на 17.1. Познава необходимите материали за изработването и монтажа на
дограма
съответната дограма
17.2. Работи с подемни средства
17.3. Работи с ръчни и електрически инструменти, машини и съоръжения
17.4. Монтира дървена дограма
17.5. Монтира алуминиева и PVC дограма
17.6. Монтира окачени фасади и витрини
18. Извършва поставяне 18.1.
на стъкла
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.

Познава видовете стъкла и тяхното приложение
Спазва правилата за транспортиране и съхраняване на стъклата
Работи с инструменти и пособия за изпълнение на стъкларски работи
Извършва остъкляване на различни видове дограма
Изпълнява горно осветление
Монтира стъклопакети на врати и прозорци

Специфични за специалност 5820405 „Строителни изолации“
19. Извършва енергий- 19.1. Познава различните видове ограждащи стени
но саниране на външни 19.2. Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
стени
19.3. Изработва работен план за полагане на изолацията
19.4. Разпознава различни материали и знае техните характеристики
19.5. Подбира различни инструменти
19.6. Полага изолациите съгласно вида на материалите, от които е изградена стената
19.7. Изпълнява специфични детайли – обработка на ъгли, топлинни мостове, връзка с корнизи и стрехи, връзка с прозорци и балконски врати,
завършване на топлоизолационна система към цокъл, изнесена фасада и
изнесен цокъл, дилатационна фуга
19.8. Извършва обработка и защита на повърхностите с финишни покрития
20. Извършва енергийно саниране на покриви
(направа на топлоизолация на покриви)

20.1. Познава различните видове плоски и скатни покриви
20.2. Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
20.3. Изработва схема за полагане на изолацията
20.4. Разпознава различни материали и знае техните характеристики
20.5. Подбира различни инструменти
20.6. Полага изолациите в зависимост от вида и материала на покрива:
– по единични и двойни покриви
– по скатни покриви
20.7. Изпълнява специфични детайли: обработване на корнизи, стрехи,
надзид на плосък покрив
20.8. Познава различните видове завършващи покрития

21. Извършва енергийно
с а н и р а не н а о т к ри т и
подове и подове над неотопляеми пространства

21.1. Познава различните видове подове
21.2. Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
21.3. Изработва схема за полагане на изолацията
21.4. Разпознава различни материали и знае техните характеристики
21.5. Подбира различни инструменти
21.6. Полага изолациите съгласно особеностите на подовете:
– подове, граничещи със земята
– подове над неотопляеми пространства
– подове, граничещи с външен въздух
– таванска плоча
21.7. Обработва специфични детайли:
– при връзка с фасадна стена
– балкони и лоджии
– еркери и проходи
21.8. Подбира и нанася завършващи покрития
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Обучаваният трябва да:

22. Извършва хидроизо- 22.1. Познава различните видове стени и покриви
лации на фундаменти, 22.2. Разчита архитектурно-строителни чертежи и детайли
стени и покриви
22.3. Изработва схема за полагане на изолацията
22.4. Разпознава различни материали и знае техните характеристики
22.5. Подбира различни инструменти
22.6. Познава начините за изпълнение на топло- и хидроизолации по
традиционни методи и на газопламъчно заваряване, както и начините за
направа на защитни покрития
22.7. Полага изолациите съгласно особеностите на конструктивния елемент – стени в сутерен и покриви
22.8. Изпълнява специфични детайли, обработка:
– защитна мембрана в основи
– водоприемници, отдушници, барбакани, сняг-стопери
– избени стени – под и над ниво терен
– плоски и скатни стоманобетонни и дървени покриви
22.9. Подбира и нанася завършващи покрития
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебeн кабинет
Учебните кабинети трябва да имат: работно
място за всеки обучаван (работна маса и стол),
работно място за обучаващия (работна маса и
стол), учебна дъска, шкафове, екрани и стойки
за окачване на табла, дъска за писане, други
средства за обучение и дидактическа техника;
учебни помагала – демонстрационни макети и
модели; реални образци; онагледяващи табла;
учебни видеофилми, съвременна мултимедийна
техника – компютри, проектори и съответните
програмни продукти за онагледяване.
5.2. Учебна работилница
В учебните работилници се провежда обучението по практика на професията. Необходимо е да
бъдат оборудвани с машини и съоръжения, както
и със съответни помагала, съобразно усвояваната
професия и специалности. Те трябва да осигуряват
работни места за всички обучавани, както и едно
работно място за обучаващия. Преди да бъдат допуснати в работилниците, обучаваните преминават
задължителен инструктаж по ЗБУТ.
За правилното и безопасно протичане на учебно-производствения процес е необходимо да се
обезпечи: индивидуален шкаф с инструменти за
всеки обучаем; работно място за разполагане на
инструменти и извършване на съответната дейност;
цялостен комплект техническа документация; необходими битови помещения (съблекалня за момчета
и отделно за момичета); складови помещения.
5.2.1. Учебната работилница за монтаж на
стоманобетонни конструкции трябва да бъде
оборудвана със:
• ръчни инструменти – чук, лост, отвес, лопата,
кирка, лазерен нивелир;
• такелажни средства – въжета, сапани, куки,
обтяжки, болтове, траверси;

• сигнализационни и указателни средства за
звукова, знакова и флагова сигнализация;
• стоманобетонни елементи или макети – фундаменти, колони, греди, стенни панели, ферми,
площадки, стълбища, покривни панели, противоветрови връзки;
• лични предпазни средства – маска, очила,
работно облекло, специализирано работно облекло.
В работилницата трябва да има обособен участък за антикорозионна защита.
5.2.2. Учебната работилница за монтаж на метални конструкции трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти – чук, лост, отвес, лопата, кирка, кози крак, комплект гаечни ключове,
комплект отвертки, лазерен нивелир;
• ръчни електрически машини – бормашина,
ъглошлайф, ударнопробивни електрически инструменти;
• такелажни средства – въжета, сапани, куки,
обтяжки, болтове, траверси;
• сигнализационни и указателни средства за
звукова, знакова и флагова сигнализация;
• материали за метални конструкции – закладни
части, анкерни устройства, фундаменти, колони,
греди, стенни панели, ферми, елементи за блоков
монтаж (уедряване на елементите), противоветрови
връзки, обтяжки и др.;
• лични и колективни предпазни средства – маска, очила, работно облекло, специализирано работно облекло.
5.2.3. Учебната работилница по сухо строителство трябва да бъде оборудвана със:
• обемна дървена конструкция, съобразена с
размерите на помещението и позволяваща многократен монтаж и демонтаж на системите на
сухото строителство;
• ръчни инструменти – нож за рязане на плоскости, челно и ъглово ренде, шило-трион, трион
лисича опашка, ръчна шлифовалка, нивелири и

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

мастари, инструменти за измерване и разчертаване,
инструменти за шпакловане (шпакла с отвертка,
маламашка, гумен чук, щанц-клещи, фрези за
отвори и др.);
• електрически ръчни инструменти – винтоврът,
перфоратор, електрическа бормашина, електрически инструменти за рязане и др.;
• елементи за монтаж на сухо строителство – гипсови, циментосвързани и специални
плоскости, метални профили, окачвачи, свързващи
и скрепителни елементи, лепила и шпакловъчни
смеси, материали за обработка на фугите, изолационни материали и др.;
• лични и колективни предпазни средства – очила, работно облекло, противопрахови маски.
5.2.4. Учебната работилница за монтаж на
дървена дограма трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти – комплект длета, комплект рендета, комплект отвертки, либели, тесли, чук, дървени чукове, транспортна количка,
дърводелски пили, пили за метал, пистолети за
нагнетяване на силикон, отвеси, лазерни нивелири;
• електрически ръчни инструменти – бормашина с приставки, ударно-пробивни машини, ъглорезачки, ръчни циркуляри, електрически плании;
• дървена дограма – врати, прозорци, витрини,
обкантващи профили, скрепителни елементи, метален обков, дюбел болтове, ролболтове, изолационна
и строителна пяна, панти, дръжки, механизми
за хоризонтално и вертикално отваряне, брави,
застопоряващи устройства;
• лични предпазни средства – очила, работно
облекло, противопрахови маски.
5.2.5. Учебната работилница за монтаж на алуминиева дограма трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти – комплект отвертки,
либела, тесла, чук, дървен чук, транспортна количка, гумен чук;
• електрически ръчни инструменти – бормашина с представки, ударно-пробивни машини,
перфоратор, гайковерт, отвертка, телфер;
• алуминиева дограма – врати, прозорци,
витрини, обкантващи профили, скрепителни елементи, метален обков, дюбел болтове, ролболтове,
изолационна и строителна пяна, панти, дръжки,
механизми за хоризонтално и вертикално отваряне,
брави, застопоряващи устройства;
• лични предпазни средства – очила, работно
облекло, противопрахови маски.
5.2.6. Учебната работилница за монтаж на PVC
дограма трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти – комплект отвертки,
либела, тесла, чук, дървен чук, гумен чук, транспортна количка, пасвател;

ВЕСТНИК

БРОЙ 9

• електрически ръчни инструменти – бормашина с приставки, ударно-пробивни машини – комплект, гайковерт, електрическа отвертка, телфер;
• PVC дограма – врати, прозорци, витрини, обкантващи профили, скрепителни елементи, метален
обков, дюбел болтове, ролболтове, изолационна
и строителна пяна, панти, дръжки, механизми
за хоризонтално и вертикално отваряне, брави,
застопоряващи устройства, монтажна пяна;
• лични предпазни средства – очила, работно
облекло, противопрахови маски.
5.2.7. Учебната работилница по стъклопоставяне
трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти за разкрояване, рязане и
монтаж, резачка за стъкла, чук, комплект отвертки, клещи, лапи, дървен чук, гумен чук, вакуумни
държатели, метална ролетка, ъгъл;
• работни маси, покрити с кече;
• различни видове строителни стъкла, стъклопакети, гвоздеи, маджун, силикон, изолационна
строителна пяна, гумени уплътнители, лайсни,
профили;
• пирамиди, стендове;
• телфер;
• лични предпазни средства – очила, работно
облекло, противопрахови маски.
5.2.8. Учебната работилница по строителни
изолации трябва да бъде оборудвана със:
• ръчни инструменти – отвес, нивелир, ролетка,
канап за разчертаване, макетен нож, мистрия,
маламашка, шпакли, шпаклар, ножица за ламарина, бояджийски валяк, четка, инструмент за
шлифоване, чук, газова горелка, бутилки за газ;
• електрически ръчни инструменти – бъркалка,
устройство с нагревател за рязане на топлоизолационни материали, пробивни машини, машина за
безвъздушно боядисване, винтоверт;
• изделия от органични и неорганични топлоизолационни материали, минерална вата, лепила
и шпакловъчни смеси, грундиращи смеси, армировъчни мрежи, профили, дюбели, финишни
покрития, битумно-каучукови смеси и листови
хидроизолационни материали, битумни керемиди,
полиуретанови спрейове, материали за прекъснати
покрития, полимерни фолия и мембрани;
• лични предпазни средства – очила, работно
облекло, противопрахови маски, обувки, каска
или шапка.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Строител-монтажник“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“,
„бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Архитектура, строителство и геодезия“ от област на висше образование „Технически
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науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.),
и съответстващи на учебните предмети (модули)
от задължителната професионална подготовка.
За практическото обучение по придобиваните
правоспособности по заваряване трябва да притежават съответната правоспособност от същата
или по-висока степен.
648

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 3 от
2005 г. за условията и реда за предоставяне
на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони (обн., ДВ, бр. 33
от 2005 г.; изм., бр. 92 от 2006 г.; доп., бр. 32
от 2008 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 9 от 2010 г. и бр. 2 от 2012 г.)
Параграф единствен. В приложение № 2
към чл. 10, ал. 4 текстът на колона втора от
ред 9 се изменя така:
„Полагаща се за месеца субсидия (р. 7 – р. 8).“
Министър: Симеон Дянков
781
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Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2006 г. за условията и реда за предоставяне
на средства за компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за пътуване
по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативни актове за определени категории
пътници (обн., ДВ, бр. 32 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 2007 г., бр. 27 от 2008 г., бр. 51
от 2009 г., бр. 9 от 2010 г. и бр. 2 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 30а ал. 3 се изменя така:
„(3) Полагащите се средства за финансиране
се предоставят на общините тримесечно по
СЕБРА до 15 февруари за първото тримесечие
и до 15-о число на второто и третото тримесечие, като се включват в лимита за месеца,
през който са изплатени.“
§ 2. В чл. 32, ал. 1 изречение първо се изменя така:
„(1) Полагащите се средства за финансиране
на безплатните превози на лицата по чл. 10 се
предоставят на общините тримесечно по СЕБРА
до 15 февруари на първото тримесечие и в началото на второто тримесечие, а за четвъртото
тримесечие – след обобщаване на информацията
по приложение № 1, като се включва лимитът
за месеца, през който са изплатени.“
Министър: Симеон Дянков
782
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-2
от 10 януари 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 6 и 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища във връзка с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна целодневна детска градина
„Славейче“ – София, изменям Заповед № РД-14-82
от 14.09.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „Борислав Василев Радулов“ се заменят с „Ирена Георгиева
Радулова“ и думите „гр. Тетевен, област Ловеч,
ж.к. Пеновото, бл. 6, вх. В, ап. 39“ се заменят
с думите „гр. София, ул. Опълченска 76, ет. 6,
ап. 13“.
2. Точка 5 се изменя, както следва: „Детската
градина се управлява и представлява от Стела
Цонева Цонева.“
745

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-3
от 10 януари 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна професионална гимназия по предприемачество и нови технологии „Полет“ – Благоевград,
изменям Заповед № РД-14-77 от 01.06.2006 г. (ДВ,
бр. 50 от 2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-216 от 29.11.2006 г. (ДВ, бр. 101 от 2006 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-28 от 26.04.2011 г. (ДВ,
бр. 37 от 2011 г.), както следва:
Изречение четвърто се изменя, както следва:
„Официалният адрес и адрес за провеждане на
обучението е с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, в сградата на ОУ „Отец Паисий“.“
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Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-4
от 10 януари 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 2 и 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища във връз-

ка с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна целодневна детска градина
„Цветни песъчинки“ – Варна, изменям Заповед
№ РД-14-198 от 02.06.2008 г. (ДВ, бр. 57 от 2008 г.),
както следва:
В изречение пето след думата „Варна“ се добавя текстът „и на адрес: Варна, ул. Странджа
43, Идентификатор 10135.1502.69.1.10“.
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Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-5
от 10 януари 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 1 и 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища във връзка
с молба от Светия Синод на Българската православна църква – лицето, получило разрешение за
откриване на Средно общообразователно духовно
училище – София, изменям Заповед № РД-14-97
от 23.10.1995 г. (ДВ, бр. 98 от 1995 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-20 от 31.03.2011 г. (ДВ, бр. 32
от 2011 г.), както следва:
1. Името на училището се изменя в Средно общообразователно духовно училище (СОДУ) – Софийска духовна семинария „Свети Иван Рилски“ – София.
2. Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Ставрофорен иконом д-р Захарий
Дечев“ се изменя с изречението: „Училището се
управлява и представлява от Димитър Христов
Костадинов“.
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Министър: С. Игнатов

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1197
от 7 декември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 55 от заседание, проведено на 1.12.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изпитвателен протокол № 6028 от 11.11.2011 г. на
ИЦ „Алми тест“, София, установяващи, че детски
раменки, баркод 2360000064807, с надпис „Deluxe
Swim Easy“, № GA 6480, и детски раменки, баркод
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2360000108709, с надпис „Tama Original“, картинка – делфини, № GA 10870, не съответстват на БДС
EN 13138-3:2007, и по-точно по т. 7.1 „Общи изисквания за предупреждения и маркировки“, т. 7.2
„Предупреждения и маркировки на продукта“, т. 7.3
„Информация, предоставяна от производителя“,
т. 7.4 „Информация за клиента“, и представляват
опасност за потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: детски
раменки за плуване, прозрачни, едноцветни,
баркод 2360000064807, с надпис „Deluxe Swim
Easy“, картинка, предупредителни надписи на
английски език, опаковани в прозрачен найлонов
плик със стикери с информация на български
език: артикул – раменка за плуване № GA 6480,
производител – HANG MEI ZU Китай, вносител
и следните предупреждения: Внимание: Не е
животоспасяващо средство! Не оставяйте детето без наблюдение! Да се използва под пряк
родителски контрол и във води с дълбочина на
водата под ръста на детето! Артикулът е за деца
над 3 години, възрастово ограничение – дадено
чрез графичен символ 0 – 3 години; детск и
раменки за плуване, непрозрачни, едноцветни,
баркод 2360000108709, с надпис „Tama Original“,
картинка – делфини, предупредителни надписи
на чужди езици, опаковани в прозрачен найлонов
плик със стикери с информация на български
език: артикул – раменка за плуване № GA 10870,
производител – HANG MEI ZU Китай, вносител
и следните предупредителни надписи: Внимание:
Не е животоспасяващо средство! Не оставяйте
детето без наблюдение! Да се използва под пряк
родителски контрол и във води с дълбочина на
водата под ръста на детето! Артикулът е за деца
над 3 години, възрастово ограничение – дадено
чрез графичен символ 0 – 3 години, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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ЗАПОВЕД № 1223
от 15 декември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 56 от заседание, проведено на 12.12.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, изпитвателни протоколи № 2839-1 от
24.10.2011 г., 2839-1 К от 17.11.2011 г. и сертификат за стоков контрол № 07/1072 от 11.11.2011 г.,
издадени от „Булгарконтрола“ – АД, удостоверяващи, че предлаганата на пазара детска къса
пола, търговска марка Snekko, модели: М363,09245 и М363, 09-265, с удължена талия и плохи, с
функционална декоративна връзка (панделка) в
областта на талията, в различни цветове, страна
на произход България, предназначена за деца до
7 г., не отговаря на изискванията за безопасност
съгласно стандарт БДС EN 14682 „Текстил. Безопасност на облекло за деца. Връзки и шнурове
на облекло за деца“, т. 3.1.3 и 3.1.1, тъй като
връзката в областта на талията не е прикрепена
към облеклото в поне една точка, разположена
на равно разстояние от изходните точки, свободните краища на връзката в областта на талията
не са осигурени срещу разнищване, поради което
съществува риск от наранявания, и се счита за
опасна за потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детска къса пола, търговска марка Snekko,
модели: М363,09-245 и М363, 09-265, с удължена
талия и плохи, с функционална декоративна
връзка (панделка) в областта на талията, в различни цветове, страна на произход България,
предназначена за деца до 7 г., като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите (малки деца).
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател: В. Златев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1517
от 20 януари 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 и чл. 31,
ал. 3 ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 1498
от 20.01.2012 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на:
1. Сграда „Дом за отдих“ – състояща се от
две тела (А и Б), конструкция – стоманобетонна
скелетна, година на строеж – 1988 г., заедно с
правото на строеж, намираща се в УПИ ІІІ, кв.
6, община Върбица, курортен комплекс Върбица,
област Шумен, съответно:
– блок „А“ – ЗП 360 кв.м, един етаж и сутерен:
етаж – състои се от дневна, битов кът, столова и
кухня; сутерен – ПРУ, котелно, складови помещения и хладилни камери;
– блок „Б“ – ЗП 490 кв.м, четири етажа и
сутерен: първи етаж – оперативен хол с дневен
бар, заседателна зала, два гаража с работилница,
бирхале; втори етаж – осем стаи със санитарни
възли и един апартамент; трети етаж – единадесет стаи със санитарни възли и един апартамент; четвърти етаж (тавански) – спомагателни
помещения, умивални, съблекални, спални за
персонал; сутерен – фитнес зала, сауна, складове,
нафтово стопанство и др.
2. Сграда с идентификатор 83510.666.124.1 – ЗП
81 кв.м, два етажа и таван, конструкция – масивна,
година на строеж – 1930 г., намираща се в имот с
идентификатор 83510.666.124, ул. Цар Калоян 1А,
Шумен, община Шумен, област Шумен.
3. Поземлен имот с идентификатор 83510.659.416
с площ 922 кв.м, намиращ се на ул. Бреза 21,
Шумен, община Шумен, област Шумен.
4. Поземлен имот с идентификатор 83510.659.417
с площ 1212 кв.м, намиращ се на ул. Бреза 21,
Шумен, община Шумен, област Шумен.
768

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-09-2934
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 45 от 08.12.2011 г. на Столичния
общински съвет нареждам:

ВЕСТНИК
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1. Да се преобразува Целодневна детска градина
№ 13 „Ябълкова градина“ с адрес ул. 107 № 2,
район „Люлин“, в Обединено детско заведение
№ 101 „Ябълкова градина“ с адрес ул. 107 № 2,
район „Люлин“.
2. Да се предостави сградата на бивша зъботехническа лаборатория и прилежащия є терен за
безвъзмездно управление на ОДЗ № 101 „Ябълкова
градина“, район „Люлин“.
3. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
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Кмет: Й. Фандъкова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 21
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 577 от
09.10.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.03.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост с поземлен имот № 687, кв. 3,
гр. Банкя, в.з. Бели брег, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Банкя“, с право на
собственост върху ПИ № 687.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (18,68 %
от сделката се облагат с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 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 27.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, 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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
717
РЕШЕНИЕ № 22
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 301 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.03.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 525, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, 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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
718
РЕШЕНИЕ № 23
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.03.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 516,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
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 23.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.

ВЕСТНИК
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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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
719
РЕШЕНИЕ № 30
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 899 от 28.09.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20.03.2012 г. от 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Стрелбище, до
бл. 95, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 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 16.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, 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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
720
РЕШЕНИЕ № 33
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.03.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 411,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 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 19.03.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, 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
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 92
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с
вх. № ОС-01-846 от 13.12.2011 г. от Георги Икономов – кмет на община Банско, Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и
канализация към него с цел промяна предназначението на земеделска земя в „За пречиствателна
станция за отпадни води“ на ПИ с идентификатор
02676.9.398 по КК на гр. Банско (стар идентификатор ПИ 009398, местност Гарван, землище на
гр. Банско), община Банско, област Благоевград,
ПУП – парцеларен план „За кабелни линии 20kV
за външно ел. захранване на ТП за ПСОВ в ПИ с
идентификатор 02676.9.398 по КК на гр. Банско“
и ПУП – парцеларен план „За канализационна
мрежа до ПСОВ в ПИ с идентификатор 02676.9.398
по КК на гр. Банско“ в землището на гр. Банско,
община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
723

Председател: Вл. Колчагов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-27
от 16 януари 2012 г.
На основание §4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете
на новообразуваните имоти в М 1:1000 и ре-
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гистрите към тях в цифров и графичен вид на
земеделските земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
в землището на с. Делвино, община Благоевград,
област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти и регистрите към тях могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Благоевград
пред Административния съд – Благоевград, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
496

Областен управител: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 17
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Болярово, реши:
Одобрява проект за ПУП – план за регулация
и застрояване на ПИ № 000255 в м. До село в
землището на с. Попово, област Ямбол, ЕКАТТЕ
57652, като се обособи УПИ І-255 „За жилищно
строителство“ с площ 2000 кв.м, а останалата част
от имота с площ 4897 кв.м остава „За земеделски
нужди“ с обособен двор за застрояване 400 кв.м.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Болярово
пред Административния съд – Ямбол.
370

Председател: Ат. Дженков

РЕШЕНИЕ № 18
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на електропровод 20 kV за захранване на обект: „Площадка за ПСОВ“ – гр. Болярово, в поземлен
имот 05284.240.160 по КК, м. Чочоров чеир, в
землището на гр. Болярово. Засегнати имоти с
идентификатор 05284.240.160 по КК, собственост
на Община Болярово.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Болярово
пред Административния съд – Ямбол.
371

Председател: Ат. Дженков

РЕШЕНИЕ № 19
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на довеждащ
водопровод към обект „Площадка за ПСОВ“ – гр.
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Болярово, в поземлен имот 05284.240.160 по КК,
м. Чочоров чеир, в землището на гр. Болярово.
Засегнати поземлени имоти с идентификатор
05284.240.165 – пасище – мера, собственост на
община Болярово, и 05284.240.389 – дере, собственост на Община Болярово.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Болярово
пред Административния съд – Ямбол.
372

Председател: Ат. Дженков

РЕШЕНИЕ № 20
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на довеждащ
колектор към обект „Площадка за ПСОВ“ – гр.
Болярово, в поземлен имот 05284.240.160 по КК,
м. Чочоров чеир, в землището на гр. Болярово.
Засегнати поземлени имоти с идентификатор
05284.240.165 – пасище – мера, собственост на
Община Болярово, и 05284.240.389 – дере, собственост на община Болярово.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Болярово
пред Административния съд – Ямбол.
373

Председател: Ат. Дженков

РЕШЕНИЕ № 25
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, одобрява проект за частично изменение
на общ устройствен план на район 589 при граници път Е79, ПИ 589.31, ПИ 589.33, ПИ 589.899,
ПИ 589.4, част от ПИ 589.618 по кадастралната
карта на гр. Болярово, ЕКАТТЕ 05284, с който
се променя предназначението на територията от
терен за стопанство на АПК в „За промишлена
територия – предимно производствена зона/Пп“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Болярово
пред Административния съд – Ямбол.
374

Председател: Ат. Дженков

ОБЩИНА БЯЛА
РЕШЕНИЕ № 11
от 18 ноември 2011 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 17 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 30 във връзка с чл. 14, 16 и чл. 17,
ал. 1, т. 4 ЗАТУРБ и таблица на българските
граждани с постоянен адрес към 21.06.2011 г. и
избиратели – лица над 18 г. към 23.10.2011 г., от
ГД „ГРАО“ в МРРБ и таблица на населението

ВЕСТНИК
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по секции от 09.11.2011 г. Общинският съвет – гр.
Бяла, област Русе, закрива 4 кметства като съставна административно-териториална единица в
населените места на община Бяла, област Русе,
поради липса на население над 350 души общо
в населеното място, образуващи кметството, и
невъзможност за изпълнение на предоставени от
общината функции, както следва:
№
по
ред

Населено
място

Код по
ЕКАТТЕ
в РБ

Население
с постоянен
адрес към
21.06.2011 г.,
брой

Население
с постоянен
адрес към
19.11.2011 г.,
брой

1.

Бистренци

04162

283

281

2.

Ботров

05877

326

330

3.

Пе й ч и ново

55720

328

327

4.

Стърмен

70130

282

287

413

Председател: А. Александрова-Тюркеджиева

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 128-15
от 14,15 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение
на кмета на район „Аспарухово“ с вх. № ОС-111000/31 от 10.08.2011 г. Общинският съвет – гр.
Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ ХІV284 и ХV-209, 210, 211, 212, 285, 286, 287 и план за
застрояване (ПЗ) за УПИ ХІV-284, кв. 92, и тупик
с о.т. № 486 и № 487 по плана на 28 м.р., Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
724

Председател: Н. Апостолов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 49
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-05 от
09.09.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ № 83123.59.8 по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 ЗСПЗЗ,
местност Гробищата, землище на с. Шереметя,
относно промяна предназначението на имота
и план-схема за електрификация към ПУП. За
имот № 83123.59.8 се предвижда отреждане „За
жилищни нужди“ при следните устройствени
показатели: височина на сградата – 7 м, плътност

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

на застрояване (Пзастр.) – 40%, коефициент на
интензивност (Кинт.) – 0,8, минимална озеленена
площ – 60 %, начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател: Н. Ашиков
669
РЕШЕНИЕ № 50
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-06 от
10.11.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване план за ПИ № 091013, местност
Еньовец, землище на гр. Дебелец, във връзка
с промяна предназначението на имота и плансхема за електрификация към ПУП. За поземлен
имот № 091013 се предвижда предназначение „За
жилищни нужди“ при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност
на застрояване (Пзастр.) – 60 %, коефициент на
интензивност (Кинт.) – 1,2, минимална озеленена
площ – 40 %. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административиян съд – Велико Търново.
Председател: Н. Ашиков
670
РЕШЕНИЕ № 51
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ПУП – план за регулация за част от кв. 4 и 9
по плана на с. Присово: частично закриване на
улица с ОК 24 – 25 и създаване на нова ОК 2501;
заличаване на кв. 9 и обединяването му с кв. 4;
обединяване на УПИ ІІІ-113 и УПИ V-113 от кв.
4 в един нов УПИ ІІІ-113 от кв. 4; обединяване
на УПИ ІІ-111 от кв. 4 и УПИ ІІ-111 от бивш
кв. 9 в един нов УПИ ІІ-111 от кв. 4; промяна
на уличнорегулационните линии на новообразуваните УПИ ІІ-111 от кв. 4 и УПИ ІІІ-113 от
кв. 4 по съществуващите кадастрални граници;
промяна на дворищнорегулационните граници

ВЕСТНИК
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между новообразувания УПИ ІІ-111, новообразувания УПИ ІІІ-113, УПИ VІ-109, УПИ ІV-114
и новообразувания УПИ V-115 от кв. 4; преномериране на УПИ І-109 в УПИ ХІV-109 от кв.
4, УПИ VІІІ-109 в УПИ ХІІІ-109 от кв. 4, УПИ
VІІ-109 в УПИ ХІІ-109 от кв. 4, УПИ VІ-113 в
УПИ ХІ-113 от кв. 4, УПИ ІV-116 в УПИ ІХ-116
от кв. 4 и УПИ V-117 в УПИ Х-117 от кв. 4, по
зелените линии, надписи и защриховки, съгласно
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател: Н. Ашиков
671

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 16
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 127, ал. 6
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация за урегулиране на част
от поземлен имот № 081003 по картата за възстановената собственост в землището на с. Гомотарци,
община Видин, м. Уния маре, с площ 5880 м 2 в
УПИ ІІ-81003 „За горскостопанска дейност“.
Председател: Пл. Трифонов
770

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
РЕШЕНИЕ № 23
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 31,
ал. 1 и 2, чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1 , т. 4 ЗАТУРБ
Общинският съвет – гр. Вършец, закрива кметствата Драганица, Черкаски, Горно Озирово,
община Вършец, област Монтана.
Председател: А. Димитров
396
РЕШЕНИЕ № 35
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Вършец, реши:
Одобрява проект за специализирана схема за
техническата инфраструктура – кабелна телевизия и интернет, съгласно чл. 64, ал. 2 ЗУТ за
територията на гр. Вършец с възложител „Монт
7 холдинг“ – ООД, Монтана.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване чрез Община Вършец пред
Административния съд – Монтана, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател: А. Димитров
375
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РЕШЕНИЕ № 36
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Вършец, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
плана за регулация на гр. Вършец за кв. Изток
в обхват кв. 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214 и 215 с възложител Община
Вършец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване чрез Община Вършец пред
Административния съд – Монтана, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
376

Председател: А. Димитров
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Одобрява ПУП – ПП за „Трасе на кабелно присъединяване на Мелничен комплекс с капацитет
100 тона на час, 3 броя силози, авторазтоварище,
автокантар, ПП водоем и портиерна“ – предвидени в ПИ 045002 по КВС на гр. Генерал Тошево,
ЕК АТТЕ 14711, област Добрич, с обща дължина
176 линейни метра и преминаващо през ПИ
000254 – лозя на общината, ПИ 000207 – път
ІІ клас на Министерството на транспорта, ПИ
200002 – урбанизирана територия на общината, и ПИ 000254 – урбанизирана територия на
възложителя.
Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
Председател: Н. Марчев
562

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 03-6
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Трасе на кабелно
присъединяване към мрежа СрН“ на ветроенергиен парк, разположен в ПИ 013090 и ПИ 013093
по КВС на с. Рогозина, ЕКАТТЕ 62829, община
Генерал Тошево, с обща дължина 1321,50 линейни метра и преминаващо през ПИ 013090 и ПИ
013093 – урбанизирана територия на възложителя,
ПИ 013092 – нива на възложителя, ПИ 000043 и
ПИ 000044 – полски път на общината.
Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
560

Председател: Н. Марчев

РЕШЕНИЕ № 03-7
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Трасе на кабелно
присъединяване към мрежа СрН“ на малка
вятърна централа, разположена в ПИ 009055
и ПИ 009058 по КВС на с. Сърнино, ЕКАТТЕ
70634, община Генерал Тошево, с обща дължина
1545 линейни метра и преминаващо през ПИ
009055 – урбанизирана територия на възложителя,
ПИ 009058 – урбанизирана територия на възложителя, и ПИ 000007 – полски път на общината.
Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
561

Председател: Н. Марчев

РЕШЕНИЕ № 03-8
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:

РЕШЕНИЕ № 03-9
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Трасе на кабелно
присъединяване на малка централа от фотоволтаични модули 4000 kW“ – предвидени в ПИ
108087 и ПИ 108088 по КВС на с. Люляково,
ЕК АТТЕ 44714, община Генерал Тошево, с обща
дължина 1052 линейни метра и преминаващо през
ПИ 000319 – път ІІІ клас на Министерството на
транспорта, ПИ 000282 – полски път на общината,
ПИ 000416 – път ІІІ клас на Министерството на
транспорта, ул. Янтра от ОК 385 до ОК 386 на
общината и ПИ 000265 – урбанизирана територия
на „Е.ОН“ – АД.
Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
Председател: Н. Марчев
563
РЕШЕНИЕ № 03-10
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Трасе на кабелно
присъединяване на малка централа от фотоволтаични модули 5000 kW“ – предвидени в
ПИ 225014 и ПИ 225015 по КВС на с. Кардам,
ЕКАТТЕ 36467, община Генерал Тошево, с обща
дължина 76 линейни метра и преминаващо през
ПИ 225015 – урбанизирана територия на възложителя, ПИ 000305 – полски път на общината,
ПИ 000169 – път ІІІ клас на Министерството
на транспорта, ПИ 236026 – частна нива, и ПИ
236040 – частна нива.
Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
Председател: Н. Марчев
564
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ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 21
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Гълъбово, одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект
„Електропровод 110 kV, от подстанция № 10 до
СРС № 52 (съществуващ), извод „Знаменосец“, с
трасе и сервитути в поземлени имоти № 0000.035;
0000.040; 0000.043; 0000.055; 0000.061; 0000.063;
0000.064; 0015.017; 0015.019; 0015.021; 0016.006;
0016.012; 0017.001; 0018.002; 0021.005; 0039.010;
0039.011; 0039.040; 0039.043; 0040.002; 0040.017;
0040.039 и 0040.041 в землището на с. Мъдрец.
359

Председател: Я. Петрова

ВЕСТНИК

реконструкция мрежа НН в местността Гаазибаба, землище на гр. Добрич, въздушна линия
НН – клон I“;
имоти № 72624.905.604 и № 72624.904.448 във
връзка с изграждане на „Кабелна линия НН и
реконструкция мрежа НН в местността Гаазибаба, землище на гр. Добрич, въздушна линия
НН – клон IІ“;
имоти № 72624.905.604 и № 72624.905.600 във
връзка с изграждане на „Кабелна линия НН и
реконструкция мрежа НН в местността Гаазибаба, землище на гр. Добрич, въздушна линия
НН – клон III“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община – гр.
Добрич, до Административния съд – Добрич.
266

ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ 3-11
от 20 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Добрич, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, заедно със схеми Ел., ВиК и газификация
на ж. к. Дружба 1, 2 и 4 – окончателен проект.
264

Председател: А. Табаков

РЕШЕНИЕ 3-12
от 20 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за имоти с № 72624.420.4
и № 72624.900.399 в местността Алмалии в землището на гр. Добрич във връзка с обект „Кабелни линии НН от нов БКТП 1x1000 kVА в ПИ
№ 72624.420.4 до съществуващи въздушни мрежи“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община – гр.
Добрич, до Административния съд – Добрич.
265

Председател: А. Табаков

РЕШЕНИЕ № 3-13
от 20 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за:
имоти № 72624.905.604 и № 72624.905.600 във
връзка с изграждане на „Кабелна линия НН и
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Председател: А. Табаков

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 22
от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Дулово, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване – за промяна предназначението на поземлен имот № 013018 за
изграждане на база за съхранение на плодове
и зеленчуци в землището на с. Поройно, м.
Юрутлук, с възложител Светлозар Радостинов
Николов съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета на Община Дулово да
извърши произтичащите от решението законови
процедури.
394

Председател: С. Галиб

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 19
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 59, ал. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
във връзка с Решение № II, т. 1 от протокол
№ 17 от 29.09.2011 г. на Общинския експертен
съвет Общинският съвет – гр. Дупница, одобрява подробен устройствен план (ПУП – план за
застрояване (ПЗ) и план за регулация (ПР) на
поземлен имот с идентификатор 65245.6.153 и
придружаващите го план-схема по В и К и плансхема за ел. захранване.
Имотът се намира до границите на урбанизираната територия в м. Турските гробища по
кадастралната карта на с. Самораново.
Проектът е изработен с цел промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски
нужди. С него се определя териториално-устройствена зона по чл. 16, т. 1 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството от разновидност „с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м)“,
означена като „Жм“, за изграждане на жилищна
сграда. Предвидено е ново основно застрояване,
свободно разположено в имота, спазващо изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ, показана
е зоната за застрояване с ограничителни линии
на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
554

Председател: Ив. Константинов

С Т Р. 8 1

със съответните показатели съгласно чл. 25, ал. 3
от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, както следва: Пзастр. – до
60 %; Кинт. – до 2; Позел. – мин. 30 %. Показана
е зоната за застрояване с ограничителни линии
на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
556

Председател: Ив. Константинов

ОБЩИНА ЕЛХОВО

РЕШЕНИЕ № 20
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за трасе на резервно захранване на водоснабдителната система на гр. Дупница от Дюкер
1 на язовир Дяково до съществуващ водопровод
∅ 315 през поземлени имоти с идентификатори
65245.4.18 и 65245.4.61 по кадастралната карта на
с. Самораново, община Дупница, одобрена със
Заповед № 300-5-61 от 05.08.2004 г. на ИД на
АГКК, с дължина на трасето 16,20 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Дупница пред Административния съд – Кюстендил.
555

ВЕСТНИК

Председател: Ив. Константинов

РЕШЕНИЕ № 21
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 59,
ал. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с Решение ІІ, т. 6 от протокол № 7 от 7.04.2011 г.
на Общинския експертен съвет Общинският съвет – гр. Дупница, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) и план
за регулация (ПР) на поземлен имот с № 000211
и придружаващите го план-схема по В и К и
план-схема за ел. захранване.
Имотът се намира извън границите на урбанизираната територия в местността Реката по
кадастралната карта на с. Блатино.
Проектът е изработен с цел промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски
нужди. С него се определя териториалноустройствена зона по чл. 23, т. 2 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството от разновидност „Предимно
производствена“, означена като „Пп“, за изграждане на обект „Автокъща“. Предвидено е ново
основно застрояване, свободно разположено в
имота, спазващо изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ,

РЕШЕНИЕ № 29/3/18
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП (план за регулация и застрояване) на поземлени имоти 035019 и 035014, м.
Чобан Пигади, по картата на възстановената
собственост на землище с. Малък манастир.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.
497

Председател: Н. Тончев

РЕШЕНИЕ № 29/3/19
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП (парцеларен план) за електропровод 20 kV за захранване на поземлен имот
022046, м. Шаламанка, по картата на възстановената собственост на землище с. Жребино,
община Елхово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.
498

Председател: Н. Тончев

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 14
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
кабели 20 kV за външно кабелно захранване от
ЖБ стълб № 34 на ВЛ „ГУС – Кръстина“ от
подстанция Камено на нови БКТП 0,4/20 kV в
ПИ № 002361, 002365, 002369 и 002372 – местност
Мерджемека, землище на гр. Камено, дължината
на трасето е 887 м.

С Т Р.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
725

Председател: Ст. Драганова

РЕШЕНИЕ № 15
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
кабел 20 kV за външно кабелно захранване от
новоизграден РОМ 20/400 на ВЛ 20 kV „Кръстина“
за захранване на нов БКТП 0,4/20 kV в ПИ 006174,
местност Сухата река, в землището на с. Кръстина, община Камено, дължина на трасето 780 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
726

Председател: Ст. Драганова

РЕШЕНИЕ № 20
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл.129, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ
на ПИ № 033138 с площ 49 500 кв.м и № 033139 с
площ 49 800 кв.м, местност Сепетлика, землището
на гр. Камено, както следва:
1.Обособява нов ПИ № 033147 с площ 5427 кв.м,
местност Сепетлика, землището на гр. Камено, с
граници, определени в графичната част на плана,
отреден „За фотоволтаична електроцентрала и
ТП“, попадащ в устройствена зона – предимно производствена, с предвидено застрояване
по прекъснати линии по графичната част на
плана при следните показатели за застрояване:
плътност макс. – 80 %, Кинт. – 1,2, озеленяване
мин. – 20 %, Н макс. – 6 м.
2. Обособява нов ПИ № 033138 с площ 56 050
кв.м, местност Сепетлика, землище на гр. Камено,
с граници, определени в графичната част на плана, отреден „За фотоволтаична електроцентрала
и ТП“, попадащ в устройствена зона – предимно производствена, с предвидено застрояване
по прекъснати линии по графичната част на
плана при следните показатели за застрояване:
плътност макс. – 80 %, Кинт. – 1,2, озеленяване
мин. – 20 %, Н макс. – 6 м.
3.Обособява нов ПИ № 033139 с площ 37 823
кв.м, местност Сепетлика, землището на гр.
Камено, с граници, определени в графичната
част на плана, отреден „За фотоволтаична електроцентрала и ТП“, попадащ в устройствена
зона – предимно производствена, с предвидено
застрояване по прекъснати линии по графичната част на плана при следните показатели за
застрояване: плътност макс. – 80 %, К инт. – 1,2,
озеленяване мин. – 20 %, Нмакс. – 6 м.

ВЕСТНИК
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4. Обявява графичната част на плана за неразделна част от това решение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
727

Председател: Ст. Драганова

РЕШЕНИЕ № 21
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ
на ПИ № 033146 с площ 49 500 кв.м, местност
Сепетлика, землището на гр. Камено, както следва:
1. Променя отреждането на ПИ № 033146 с
площ 49 500 кв.м, местност Сепетлика, землището
на гр. Камено, от „За складове за съхранение и
поддръжка на селскостопанска техника“ на „За
фотоволтаична електроцентрала и ТП“, попадащ
в устройствена зона – предимно производствена, с
предвидено застрояване по прекъснати линии по
графичната част на плана при следните показатели
за застрояване: плътност – макс. – 80 %, Кинт. –
1,2, озеленяване мин. – 20 %, Нмакс. – 6 м.
2. Обявява графичната част на плана за неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестнник“
чрез Община Камено до Администгративния
съд – Бургас.
728

Председател: Ст. Драганова

РЕШЕНИЕ № 22
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ
на ПИ № 033145 с площ 48 220 кв. м, местност
Сепетлика, землището на гр. Камено, както
следва:
1. Променя отреждането на ПИ № 033145 с
площ 48 220 кв. м, местност Сепетлика, землището
на гр. Камено, от „За складове за съхранение и
поддържка на селскостопанска техника“ на „За
фотоволтаична електроцентрала и ТП“, попадащ
в устройствена зона – предимно производствена, с
предвидено застрояване по прекъснати линии по
графичната част на плана при следните показатели
за застрояване: плътност макс. – 80%, Кинт. – 1,2,
озеленяване мин. – 20%, Н макс. – 6 м.
2. Обявява графичната част на плана за неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
729

Председател: Ст. Драганова
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РЕШЕНИЕ № 23
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ
на ПИ № 033141 с площ 27 249 кв. м и № 033147 с
площ 5427 кв. м, местност Сепетлика, землището
на гр. Камено, както следва:
1. Обособява от ПИ № 033141 с площ 27 249
кв. м и № 033147 с площ 5427 кв. м, местността
Сепетлика, землището на гр. Камено, нов ПИ
№ 033151 с площ 32 676 кв. м с граници, определени в графичната част на плана, отреден „За
фотоволтаична електроцентрала и ТП“, попадащ
в устройствена зона – предимно производствена,
с предвидено застрояване по прекъснати линии
по графичната част на плана при следните показатели за застрояване: плътност макс. – 80%,
Кинт. – 1,2, озеленяване мин. – 20%, Нмакс. – 6 м.
2. Обявява графичната част на плана за неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Камено до А дминистративния
съд – Бургас.
730

Председател: Ст. Драганова

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 36
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 8, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Крумовград, реши:
І. Намалява с 30 % първоначалната тръжна
цена от 667 302 лв. без ДДС на следния общински нежилищен имот, невключен в капитала на
търговски дружества, представляващ: поземлен
имот с идентификатор 39970.501.3050 по КККР
на Крумовград, целият с площ 8877 кв.м, ведно
с изградената в него сграда в груб строеж с
идентификатор 39970.501.3050.1 „Общежитие за
600 ученици“ със ЗП – 1756 кв.м, и РЗП – 10 221
кв.м, на етап 4 изградени и един неизграден сектор, при граници и съседи за ПИ: 39970.501.1132;
39970.501.3064; 39970.501.3063; 39970.501.1218, актуван с АЧОС № 4421 от 20.10.2010 г., като обявява
нова начална тръжна цена 467 112 лв. без ДДС.
ІІ. Определя метода за приватизация на описания имот – публичен търг с явно наддаване,
който да се проведе на първия присъствен ден
след 21-вия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“, с начална тръжна цена
467 112 лв. без ДДС при следните условия:
1. Определя стъпка на наддаване в размер
23 355,60 лв., представляваща 5 % от началната
тръжна цена.
2. Оп редел я депози т за у част ие в т ърга
46 711,20 лв., представляващ 10 % от началната
тръжна цена, който се внася по сметка на Община

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Крумовград, посочена в тръжната документация,
в срок до 16 ч. на 20-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
3. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в стая 6, ет. 2, община Крумовград,
пл. България 16, срещу 150 лв., платими в брой в
касата на Община Крумовград, в срок до 16 ч. на
20-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. В същия
срок се внася и депозитът.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. на деня, предхождащ
датата на провеждането на търга, след закупуване
на тръжна документация.
5. Предложенията за участие в търга да се
подават в деловодството на Община Крумовград,
пл. България 16, в запечатан непрозрачен плик до
20-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в залата на общинската администрация – Крумовград, ет. 2, от 10 ч.
ІІІ. Възлага на кмета на Община Крумовград
да организира и проведе търга, да определи спечелилия търга участник и да сключи приватизационния договор за покупко-продажба с него.
377

Председател: М. Байрамали

ОБЩИНА КУБРАТ
ЗАПОВЕД № 5
от 9 януари 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 27, ал. 2 ЗОЗЗ, чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3,
чл. 29, ал. 2 ЗОС и чл. 60 АПК нареждам:
1. Отчуждавам в полза на Община Кубрат
поземлен имот в гр. Кубрат с идентификатор
40422.40.921 с площ 1859 кв. м с НТП: нива в
местността Инеклер Юстю, по КК и КР на
гр. Кубрат, одобрени със Заповед № РД-18-51
от 27.07.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК; съседи на ПИ 40422.40.919, 40422.41.366,
40422.41.910 и 40422.40.920, попадащ в трасето
на линеен обект на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, от обект:
„Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК
мрежа на гр. Кубрат и разширение на ПСОВ,
подобект: „Строителство и реконструкция на
вътрешна канализационна мрежа гр. Кубрат“,
обявен като обект от първостепенно значение за
Община Кубрат. Имотът е собственост на Тезгюн
Еминов Санджактаров.
2. Определям сумата за обезщетение в размер
616 лв.
3. Сумата по т. 2 да се преведе в ТБ „Инвестбанк“ – АД, Разград, адрес гр. Кубрат, ул.
Цар Освободител 2, при условията на чл. 29,
ал. 1 и 2 ЗОС.
4. Дължимото обезщетение се изплаща след
изтичане на 3-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.

С Т Р.
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5. На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни и значими обществени интереси
и своевременно приключване на процедурата
по отчуждаването да се допусне предварително
изпълнение на заповедта. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи
на оспорване в 3-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград. Обжалването може да бъде и само относно размера на
определеното дължимо обезщетение.
288

Кмет: Р. Халилов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 13
от 19 януари 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с Решение № 4.1 от
протокол № 17 от 07.07.2011 г. на комисията по
§ 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ и доклад от 19.01.2012 г.
одобрявам план на новообразуван имот с идентификатор № 44183.107.1, предоставен за ползване
по силата на акт по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в местност
Мерковица, намираща се в землището на с. Лозно,
община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
812

И. д. областен управител: Д. Годинова

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 27
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протокол № 9 от 05.07.2011 г., т. 4
на ОЕСУТ към Община Любимец Общинският
съвет – гр. Любимец, одобрява ПУП (ПЗ) за
застроителен двор на ПИ № 120011, местността
Катарджията в землището на с. Оряхово, община Любимец, като част от имота се отреди за
жилищна сграда с инвеститор Маринела Марева
Арабаджиева и Петър Атанасов Арабаджиев от
Пловдив.
355

Председател: М. Станкова

ВЕСТНИК

еж: Външно електрозахранване на Базова станция
на GSM/UMTS № 6335 на GLOBUL, землище с.
Оряхово, община Любимец, област Хасково, с инвеститор „Космо България Мобайл“ – ЕАД, София.
356

Председател: М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 29
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протокол № 13 от 03.11.2011 г.,
т. 3 на ОЕСУТ към Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, одобрява ПУП (ПП)
парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имот ПИ № 000330, местността
Над село в землището на с. Дъбовец, община
Любимец, област Хасково, за обект: Монтаж
МТТ 20/0,4 kV – 100 kVА на стълб 33/26/43 от
ВЛ 20 kV, извод „Дъбовец“ от пст Маджарово, с
инвеститор „ЕВН България ЕР“ – АД, Пловдив,
КЕЦ Харманли.
357

Председател: М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 30
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протокол № 9 от 05.07.2011 г., т. 3
на ОЕСУТ към Община Любимец Общинският
съвет – гр. Любимец, одобрява ПУП (ПЗ) план
на елементите на техническата инфраструктура в
границите на урбанизираните територии за строеж: Външно елекрозахранване на „БКТП“ – кабел 20 kV ПИ № 001126, местността Любимец,
землището на гр. Любимец, с инвеститор „ЕВН
България ЕР“ – АД, КЕЦ – Свиленград.
358

Председател: М. Станкова

ОБЩИНА ЛЪКИ
РЕШЕНИЕ № 18
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА и
чл. 16, ал. 1 във връзка с чл. 30 и чл. 17, ал. 1,
т. 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Лъки, реши:
1. Закрива следните кметства:
1.1. кметство Белица;
1.2. кметство Дряново.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
672

РЕШЕНИЕ № 28
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протокол № 13 от 03.11.2011 г., т. 5
на ОЕСУТ към Община Любимец Общинският
съвет – гр. Любимец, одобрява ПУП (ПП) план
на елементите на техническата инфраструктура в
границите на урбанизираните територии за стро-

БРОЙ 9

Председател: Д. Бакърджиев

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 27
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, реши:

БРОЙ 9

ДЪРЖАВЕН

Дава съгласието си и одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 020127
в м. Край село, землище с. Заберново, за обособяване на парцел „За селски туризъм“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
673

Председател: Т. Браяновски

ОБЩИНА МИЗИЯ
РЕШЕНИЕ № 26
от 20 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4.1 на
Общинския експертен съвет по устройство на територията, взето на редовно заседание с протокол
№ 6 от 7.11.2011 г., Общинският съвет – гр. Мизия,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) за
промяна предназначението на земеделска земя
и изграждане на „Хоризонтални складове за
зърно, гараж за селскостопанска техника, битова
сграда и трафопост“ в ПИ 073011 в землището
на с. Софрониево.
559

Председател: Д. Вичева

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 70
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Несебър, одобрява проект за частичен ПУП
ПРЗ за кв. 17 и кв. 29 по плана на с. Тънково,
приет от ОбЕСУТ с решение по т. 15 от протокол № 17 от 7.09.2011 г., с който се урегулира и
разделя поземлен имот № 73571.55.30 по к.к. на
местност Герена, землището на с. Тънково, на
дванадесет новообразувани УПИ и част от него
с площ 882 кв.м се придава по реда на чл. 16
ЗУТ към новопредвидена улица – продължение
на съществуващия тупик, която ще обслужва
новообразуваните имоти, и разделя кв. 17 от кв.
29 (съобразно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери), неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
360

Председател: Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 71
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:

ВЕСТНИК
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„Канална помпена станция с тласкател към ПСОВ
за жилищен комплекс „Съни Дей“ 5 и 6 в землището на с. Тънково, подобект: КПС и тласкател до
заустването“. Трасето е с дължина 737 м. Засегнатите имоти от обекта са: 510500.48.17 – полски път,
51500.47.30 – напоителен канал, 51500.57.53 – ведомствен път, 51500.63.34 – напоителен канал,
5150 0.47.36 – водо с т оп. х и д р оме л иорат и вно
съоръжение, 51500.47.33 – изоставена ливада,
51500.47.34 – водостоп. хидромелиоративно съоръжение. Предвиден е сервитут по 3 м от двете
страни на трасето съобразно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
361

Председател: Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 72
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Канална помпена станция с тласкател към ПСОВ
за жилищен комплекс „Съни Дей“ 6 в землището
на с. Тънково, м. Камарата, подобект: Ситуация
от шахта калник до ПСОВ“. Трасето е с дължина
1010 м. Определен е сервитут по 3 м от двете страни
от оста на трасето. Засегнатите имоти от обекта
са: 510500.48.17 – полски път, 51500.48.14 – нива,
51 5 0 0 . 4 8 .10 – л о з е , 51 5 0 0 . 4 8 .11 – л о з е ,
51500.48.12 – лозе, 51500.57.53 – ведомствен път,
51500.63.34 – напоителен канал, 51500.58.32 – полс к и п ът, 51 50 0.47. 33 – и з о с т а в е н а л и в а д а ,
51500.47.34 – водостопанско хидромелиоративно
съоръжение, съобразно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
362

Председател: Бл. Филипов

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 37
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 000215 в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
262

Председател: М. Иванова-Николова

С Т Р.
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БРОЙ 9

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

ОБЩИНА ОПАН

РЕШЕНИЕ № 30-3
от 22 декември 2011 г.

ЗАПОВЕД № 3
от 9 януари 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета,
Решение № 9 по протокол № 3 от 23.12.2011 г. на
Общинския съвет – с. Опан, и сведение вх. № 9200-8 от 9.01.2012 г. от директора на ЦДГ „Латинка“, с. Бяло поле, нареждам:
1. Зак ривам Целодневна детска г ра дина
„Латинка“, с. Бяло поле, община Опан, област
Стара Загора.
2. Задължителната документация да се съхранява в Целодневна детска градина – с. Опан.
3. Препис от заповедта да се връчи на директорите на ЦДГ „Латинка“, с. Бяло поле, и ЦДГ – с.
Опан, за изпълнение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, одобрява проекти за
подробен устройствен план – план за застрояване
на поземлени имоти № 002044, 010098, 051051,
068027, 069042, 075012, 064026, 071034, 071037 в
землището на с. Мировци; ПИ № 006049, 006050,
010100, 013019, 013087, 013048 в землището на с.
Памукчи; ПИ № 004012, 005014, 023008, 029035,
031020, 041011, 077021, 081014, 058023 в землището
на с. Писарево; ПИ № 017052, 022079, 022080,
023116 в землището на с. Преселка; ПИ № 002090,
002092, 003053 в землището на с. Ст. Михайловски и ПИ № 027142 в землището на с. Тръница,
община Нови пазар. С плановете за застрояване
се предвижда промяна предназначението на част
от терените от земеделска земя в поземлени
имоти с отреждане за предимно производствена
дейност (Пп), като инвестиционното намерение
на възложителя „Даблю Пи Ем“ – ООД, Варна,
е изграждане на ветроенергиен парк с мощност
200 МW. Проектите са изложени в стая 402 на
общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нови пазар, пред Административния
съд – Шумен.
Председател: Н. Николов
393

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 576
от 8 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Омуртаг, одобрява ПУП – план за застроявне на
ПИ № 000117, землището на с. Горно Козарево,
ПУП – план за застрояване на ПИ № 000118,
землището на с. Горно Козарево, ПУП – план
за застрояване на ПИ № 000119, землището на с.
Горно Козарево, ПУП – план за застрояване на
ПИ № 213004, землището на с. Горно Козарево,
ПУП – план за застрояване на ПИ № 222004,
землището на с. Горно Козарево, ПУП – план
за застрояване на ПИ № 240009, землището на
с. Горно Козарево, ПУП – план за застрояване
на ПИ № 000326, землището на с. Веренци,
община Омуртаг, и план-схема за елементи на
техническата инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Омуртаг пред Административния
съд – Търговище.
Председател: М. Исмаил
392
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Кмет: М. Чавдаров

ОБЩИНА ПИРДОП
РЕШЕНИЕ № 1
от 16 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пирдоп, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план
за регулация и застрояване) на поземлен имот
с № 137038, масив 137, м. Рошава могила, в
землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, за
изграждане на обект „Пречиствателна станция
за отпадни води на гр. Пирдоп“ при обособена
устройствена зона – предимно производствена
(Пп), с показатели: плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 80 %, минимална площ за озеленяване (Позел.) – до 20 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) – 2,5; височина – до 10 м,
начин на застрояване – свободно (е), и парцеларни
планове за трасетата на елементите на техническата инфраструктура – довеждащ колектор към
ПСОВ, обслужващ водопровод, външно електрозахранване и заустващ колектор със съответните
сервитутни зони.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Пирдоп пред Административния съд – София
област.
732

Председател: Р. Алдева

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 16
от 24 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и 17 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1,
т. 4 във връзка с чл. 30 и 31 ЗАТУРБ Общинският
съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
І. Закрива кметство Каранци като административно-териториална единица на община Полски
Тръмбеш, с което същото връща статута си на
населено място с. Каранци.
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ІІ. Закрива кметство Вързулица като административно-териториална единица на община
Полски Тръмбеш, с което същото връща статута
си на населено място с. Вързулица.
ІІІ. Закрива кметство Стефан Стамболово
като административно-териториална единица
на община Полски Тръмбеш, с което същото
връща статута си на населено място с. Стефан
Стамболово.
ІV. Трудовите правоотношения с работниците
и служителите в закритите кметства не се прекратяват, а се уреждат по реда на чл. 123, ал. 1,
т. 2 от Кодекса на труда.
V. Възлага на кмета на общината да предприеме
необходимите действия за извършване на промени
в структурата на общинската администрация и в
съответните нормативни актове на общината във
връзка със закриването на посочените кметства.
VІ. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
397

Председател: Е. Енчев

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 17
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 092011, м. Рудината, землище на с. Баня, община
Разлог, с възложител Иван Емилов Пачеджиев.
За имот № 092011, м. Рудината, землище на с.
Баня, община Разлог, се обособява устройствена зона за курортни и рекреационни дейности,
а отреждането на имота става „За жилищно
строителство“ по определените ограничителни
линии на застрояване при височина – до 10 м,
плътност – до 30 %, и интензивност (Кинт.) – 1,2
макс., в съответствие с графичните указания и
таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
315

Председател: М. Копанарова

РЕШЕНИЕ № 18
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 092010, м. Рудината, землище на с. Баня, община
Разлог, с възложител Иван Емилов Пачеджиев.
За имот № 092010, м. Рудината, землище на с.
Баня, община Разлог, се обособява устройствена зона за курортни и рекреационни дейности,
а отреждането на имота става „За жилищно
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строителство“ по определените ограничителни
линии на застрояване при височина – до 10 м,
плътност – до 30 %, и интензивност (Кинт.) – 1,2
макс., в съответствие с графичните указания и
таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
316

Председател: М. Копанарова

РЕШЕНИЕ № 19
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 026008, м. Кутлене, землище на с. Долно Драглище, община Разлог, с възложител „Капитъл
Холдинг“ – ЕООД.
За имот № 026008, м. Кутлене, землище на с.
Долно Драглище, община Разлог, се обособява
устройствена зона за курортни и рекреационни
дейности, а отреждането на имота става „За
жилищно строителство“ по определените ограничителни линии на застрояване при височина – до 10 м, плътност – до 30 %, и интензивност
(Кинт.) – 1,2 макс., в съответствие с графичните
указания и таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
317

Председател: М. Копанарова

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 17
от 15 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА,
чл. 30 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4 ЗАТУРБ
Общинският съвет – гр. Садово, закрива кметство
с. Ахматово.
412

Председател: Г. Буков

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 61
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 1 на ПК по „Устройство на територията и екология“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – парцеларен
план за външно ел. захранване на приемно-предавателна станция на „БТК“ – АД, № SO 1581 в
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имот № 13206 в местността Загувна, преминаващо
през поземлени имоти № 13165, 13170 и 17001 по
КВС на с. Клисура, община Самоков.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Самоков, до Административния
съд – София област.
Председател: Ир. Коцева
472

ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-10
от 5 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и
3 ЗОС с оглед необходимостта от реализиране
на обект: „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т. 267“,
м. Градището, селищно образувание „Изгрев“,
съгласно влязъл в сила подробен устройствен
план на местностите Хисарлъка, Градището
и Среди дол, селищно образувание „Изгрев“,
землище Сливен, одобрен с Решение № 807 от
22.12.2005 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
нареждам да се отчуждят 44 кв.м земя, представляваща част от ПИ № 67338.403.171 по кадастралната карта на гр. Сливен, община Сливен
(предходен план № 2800964), целият с площ 1473
кв.м, при граници на имота: ПИ № 67338.403.172,
ПИ № 67338.403.83, ПИ № 67338.403.176, ПИ
№ 67 33 8 .4 0 3. 39 2 , П И № 67 33 8 .4 0 3.17 0 , П И
№ 67338.4 03.147, П И № 67338.4 03.14 6 и П И
№ 67338.403.145, в м. Градището, собственост
на Теодора Русева Начева, за общински нужди – изграждане на обект – публична общинска
собственост, улица от о.т. 264-265-266 до о.т. 267
м. Градището, селищно образувание „Изгрев“, в
землището на Сливен. Общ размер на дължимото обезщетение – 1041 лв., определен по реда
на чл. 22, ал. 3 ЗОС. Обезщетението да се внесе
по сметка на собственика в „Инвестбанк“ – АД,
Сливен. Изплащането на обезщетението по сметка на правоимащия да започне след 01.02.2012 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен.
Кмет: К. Милев
353
РЕШЕНИЕ № 22
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – 20 kV, от съществуващ ЖР стълб № 76 на ВЕЛ 20 kV „Кермен“,
ПС „Нова Загора“ до нов ЖР стълб № 1 от ВЕЛ
20 kV „Глобул“, на отклонението за ТП „Базова
станция“ в ПИ 074044, землище гр. Кермен, община Сливен, преминаващ през имоти 000364,
000361, 000702 и 000376 в землището на гр. Кермен, община Сливен.
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2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на въздушен електропровод – 20 kV с дължина
51,3 м, от съществуващ ЖР стълб № 125 от ВЛ
20 kV „Глобус“ на ПС „Индустрия“ до нов стълб
в ПИ 034025, местност Мешелика, землище с.
Камен, община Сливен. Трасето преминава през
имоти 034047 и 034025 в землището на с. Камен,
община Сливен.
499

Председател: С. Келеведжиева

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 28
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило искане
с вх. № СП-4698 от 21.09.2011 г. от „Свинекомплекс – Голямо Враново – Инвест“ – АД, Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – ИПР за обект: „ПУП – изменение на план за регулация на УПИ № І-626,
УПИ № ІІ-626 от кв. 1 и УПИ № І-627, УПИ № ІІ627, УПИ № ІІІ-627 от кв. 3А по регулационния
план на с. Голямо Враново, община Сливо поле“.
2. Упълномощава кмета на Община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
398

Председател: С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 29
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал. 6 ЗУТ
във връзка с постъпило искане с вх. № СП-5060
от 11.10.2010 г. от „Е.ОН България мрежи“ – АД,
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н за
обект: „ПУП – парцеларен план на техническата
инфраструктура – ел. кабел от стълб № 188 на
електропровод „Сливица“ в ПИ 348 до ПИ 093002
по КВС на гр. Сливо поле, община Сливо поле“.
2. Дава съгласие за преминаване и прокарване
на ел. кабел през имоти – общинска собственост,
съгласно трасето на одобрения по т. 1 ПУП – парцеларен план, както следва:
ПИ № 000348 – водни площи;
ПИ № 000343 – полски път;
ПИ № 000185 – полски път;
ПИ № 000190 – полски път;
ПИ № 000242 – полски път.
За останалите имоти да се потърси съгласието
на собствениците им.
3. Упълномощава кмета на Община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател: С. Салиев
399
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РЕШЕНИЕ № 30
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило искане с вх. № СП-4688 от 20.09.2011 г. от Богомил
Борисов Георгиев Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ за обект: „ПУП – план
за застрояване на ПИ № 000192, землище на с.
Кошарна, община Сливо поле“.
2. Упълномощава кмета на Община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател: С. Салиев
400

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 21
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 29, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляваща довеждащ
колектор от с. Йоаким Груево до ПСОВ – гр.
Стамболийски. Трасето преминава през поземлени имоти в землището на с. Йоаким Груево
и гр. Стамболийски, описани в приложен към
ПУП – ПП кадастрален регистър, неразделна
част от това решение.
Жалби срещу одобрения план могат да се
подават пред Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател: Н. Дочев
753

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 11
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване за продажба на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества,
който се използва за стопански цели, представляващ самостоятелен обект с идентификационен
№ 73626.507.502.4.6 със ЗП 60 кв.м ведно със
съответното право на строеж, разположен в
сграда с идентификатор № 73626.507.502.4 в имот
с идентификатор № 73626.507.502, намиращ се на
ул. П. Р. Славейков 1, кв. 139, Търговище.
2. Условия на търга:
2.1. Начална тръжна цена – 97 300 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
2.2. Стъпка за наддаване – 9000 лв.
2.3. Депозитът за участие – 10 % от началната
тръжна цена на имота, се превежда по IBAN:
BG62UBBS80023300143230, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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2.4. Цена на тръжната документация – 300 лв.
(без ДДС), платими в касата на общината. Получава се в стая 75 на общината.
2.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 30-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
2.6. Оглед на обекта – всеки работен ден след
закупуване на тръжните документи.
2.7. Срок за подаване на предложенията за
участие – до 16 ч. на 30-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
2.8. Търгът ще се проведе на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на
предложенията за участие в сградата на общината
в зала 74 от 14 часа.
3. Приема анализ на правното състояние,
приватизационната оценка и информационния
меморандум на обекта.
4. Утвърж дава тръжната документация и
информационния меморандум като част от нея.
5. Възлага на кмета на общината правомощията на орган за приватизация, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите, с изключение на чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от същата наредба,
по организацията и провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация със
спечелилия търга участник.
6. При неявяване на кандидати упълномощава
кмета на общината със своя заповед да организира
и проведе следваща процедура за приватизация
на обекта.
Председател: С. Али
414
РЕШЕНИЕ № 12
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Търговище, разкрива процедура за приватизация
чрез публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, невключен в
имуществото на общински търговски дружества,
който се използва за стопански цели, представляващ самостоятелен обект с идентификационен
№ 73626.507.502.4.7 със ЗП 24 кв. м, ведно със
съответното право на строеж, разположен в
сграда с идент. № 73626.507.502.4 в имот идент.
№ 73626.507.502, находящ се на ул. Бенковски,
кв. 139, гр. Търговище.
1. Условия на търга:
1.1. Начална тръжна цена – 31 600 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
1.2. Стъпка за наддаване – 3000 лв.
1.3. Депозит за участие – 10 % от началната
тръжна цена на имота се превежда по IBAN
ВG62UBBS80023300143230 в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Цена на тръжната документация – 300 лв.
(без ДДС), платими в касата на общината. Получава се в стая 75 на общината.
1.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 30-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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1.6. Оглед на обекта – всеки работен ден след
закупуване на тръжните документи.
1.7. Срок за подаване на предложенията за
участие – до 16 ч. на 30-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
1.8. Търгът ще се проведе на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на
предложенията за участие в сградата на общината,
в зала 74, от 15 ч.
2. Приема анализ на правното състояние,
приватизационната оценка и информационния
меморандум на обекта.
3. Утвърж дава тръжната документация и
информационния меморандум като част от нея.
4. Възлага на кмета на общината правомощията
на орган за приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите, с изключение
на чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от същата, по организацията и провеждането на търга и сключването на
договор за приватизация със спечелилия търга
участник.
5. При неявяване на кандидати упълномощава
кмета на общината със своя заповед да организира
и проведе следваща процедура за приватизация
на обекта.
Председател: С. Али
395

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 52
от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване и парцеларен план на
ПИ 000685, местност Кабата, землище на с. Дрипчево, и ПИ 000554, землище с. Изворово, община
Харманли, с който се определя предназначение
на имотите за „Добив на строителни материали“,
при следните показатели на застрояване: етажност – до 3 етажа; височина – до 10 м; плътност
на застрояване – 25 %; коефициент на интензивност – 0,25; минимална озеленена площ – 20 %,
от която 1/3 дървесна растителност; максимален
процент на усвояване – 80 %; минимална свободна
площ – 75 %; начин на застрояване – свързано
съгласно графичната част на проекта.
Председател: Пл. Делчев
550

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ЗАПОВЕД № РД-11-1
от 4 януари 2012 г.
На основание чл. 44, а л. 1, т. 13 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 130, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ,
Решение № 37 от протокол № 3 от заседание на
Общинския съвет – гр. Червен бряг, проведено
на 21.12.2011 г., за одобряване на ПУП и решение
за приемане на плана на Общинския експертен
съвет по устройство на територията в протокол
№ 29 от 15.11.2011 г. по т. 1, буква „а“ нареждам:
Одобрявам изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за новообразувани УПИ ІІ в квартал
38 и УПИ І-968 и ІІ-967 в новообразуван квартал
37 по плана на гр. Червен бряг.
Определят се в регулационната съставка на
плана – плана за регулация (ПУП – ПР):
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Новата конфигурация на новообразуваните
УПИ ІІ в квартал 38 и УПИ І-968 и ІІ-967 в
новообразуван квартал 37 по плана на гр. Червен бряг, нанесени на плана с кафяви линии и
щрихи, записаните с кафяв цвят предназначения
и регулационни номера на новообразуваните
имоти, а така също и записаните в табличен
вид нови площи на урегулираните имоти заедно
с координатния регистър на граничните точки
на чупките им.
Определят се в застроителната съставка на
плана – плана за застрояване (ПУП – ПЗ):
– предназначението на новообразуваните УПИ
І-968 и ІІ-967 в новообразувания квартал 37 – за
индивидуално жилищно застрояване с малка
височина до 10 м, а на УПИ ІІ в квартал 38 – „За
обществено-обслужващи дейности“, с малка височина до 10 м, както и оставащата територия
в кв. 38 като УПИ І – „За комплексно жилищно
строителство“, с голяма височина над 15 м;
– начин на застрояване в новообразуваните
УПИ І-968 и ІІ-967 в новообразувания квартал
37 – свободно, на новообразувания УПИ ІІ „За обществено-обслужващи дейности“ в кв. 38 – свързано само със съседния УПИ І „За комплексно
жилищно строителство“;
– устройствените показатели за застрояване
на новообразуваните имоти, нанесени на плана
в таблична форма и в застроителни матрици.
След влизане в сила на тази заповед графичните изменения от одобрения ПУП – ПРЗ за
новообразуваните УПИ ІІ в квартал 38 и УПИ
І-968 и ІІ-967 в новообразуван квартал 37 по плана
на гр. Червен бряг да се нанесат служебно на
действащия регулационен план от служителите
в Техническа служба при Община Червен бряг, а
копие от този ПУП да се предаде в Регионалната
служба по кадастър и картография – Плевен,
за отразяване на измененията в кадастралната
карта на гр. Червен бряг.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите собственици по реда на чл. 130 ЗУТ, които
могат да я обжалват пред Административния
съд – Плевен, в 14-дневен срок от получаване на
съобщението на основание чл. 215 ЗУТ.
Кмет: П. Фильовски
731

ОБЩИНА ЯКОРУДА
РЕШЕНИЕ № 19
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 7 от
14.06.2011 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията Общинският съвет – гр. Якоруда, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на подземна и
надземна кабелна линия на обект: „МТП и електропровод“ за обслужване на обект: „Гаражи и
авторемонтна работилница“, намираща се в ПИ
510032, м. Драгиовец, землище на гр. Якоруда,
община Якоруда.
Председател: М. Осман
557
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РЕШЕНИЕ № 21
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 1 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 6 от
протокол № 16 от 22.11.2011 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Якоруда, одобрява
ПУП – план за улична регулация между О.Т.
48 – О.Т. 642 (ул. Софроний) (между квартали 94,
92а, 94а, 95а на север и кв. 96 и 97 на юг), О.Т.
22 – О.Т. 642 – О.Т. 67 (между квартали 92, 92б и
103 на изток и кв. 94 и 97 на запад) и О.Т. 22 – О.Т.
643 (между квартали 92 и 92б), гр. Якоруда.
Председател: М. Осман
558

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 46
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план: парцеларен план за трасе на водопроводно
отклонение от улица с о.т. 103-107 до УПИ І-17,
масив 19, землище с. Кабиле, област Ямбол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община „Тунджа“ – Ямбол, до Административния
съд – Ямбол.
Председател: К. Карагьозов
263

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 43
от 6 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване за изграждане на фотоволтаична инсталация в ПИ
№ 320002, местност До свинефермата, по КВС
с. Ветрино, община Ветрино, област Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.
Председател: Н. Стефанов
287

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 33
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМ А
във връзка с чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 30
ЗАТУРБ и писмо № 0308-22 от 15.07.2011 г. от
областния управител на област Русе Общинският
съвет – с. Иваново, реши:
Закрива кметство с. Червен и кметство с. Кошов, област Русе.
Председател: Д. Данев
553
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ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 32
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява П У П – план за застрояване на
имот с пл. № 171031, местност Кюери, землище
на с. Татарево, община Минерални бани, област
Хасково, със следния режим на застрояване:
имот с пл. № 171031, местност Кюери, землище
на с. Татарево, община Минерални бани, област
Хасково, ще се определя от „нива“ за „склад за
селскостопанска техника“ със съответен начин
и характер на застрояване:
Устройствена зона – Пп – „Склад за селскостопанска техника“.
Начин на застрояване – свободно – „е“.
Плътност на застрояване – 80 %.
Възможна височина – от 3 до 10 м/1 – 3 етажа.
Интензивност на застрояване Кинт. – 2,5
Мин. озеленена площ – 20 %.
Председател: М. Лятиф
757
РЕШЕНИЕ № 49
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, ел.
схема, ПП – ел. схема на имот с пл. № 500036,
местност Стопански двор, землище на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково,
със следния режим на застрояване: имот с пл.
№ 500036, местност Стопански двор, землище
на с. Сусам, община Минерални бани, област
Хасково, ще се определя от „стопански двор“ за
„фотоволтаична централа 80 kW“ със съответен
начин и характер на застрояване:
Устройствена зона – Пп – „Зона за фотоволтаична централа до 80 kW“.
Начин на застрояване – свободно – „е“.
Плътност на застрояване – 80 %.
Възможна височина – от 3 до 10 м/1 – 3 етажа.
Интензивност на застрояване Кинт. – 2.
Минимална озеленена площ – 20 %.
Председател: М. Лятиф
758
РЕШЕНИЕ № 50
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, ел.
схема, ПП – ел. схема на имот с пл. № 163004,
местност Калайджиев бряг, землище на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково,
със следния режим на застрояване: имот с пл.
№ 163004, местност Калайджиев бряг, землище
на с. Сусам, община Минерални бани, област
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Хасково, ще се определя от „пасище, мера и
нива“ за „фотоволтаична централа 700 kW“ със
съответен начин и характер на застрояване:
Устройствена зона – Пп – „Зона за фотоволтаична централа до 700 kW“.
Начин на застрояване – свободно.
Плътност на застрояване – 80 %.
Възможна височина – от 3 до 10 м/1 – 3 етажа.
Интензивност на застрояване Кинт – 2.
Минимално озеленена площ – 20 %.
Председател: М. Лятиф
759
РЕШЕНИЕ № 51
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, ел.
схема, ПП – ел. схема на имот с пл. № 161029,
местност Пепелника, землище на с. Сусам, община
Минерални бани, област Хасково, със следния
режим на застрояване: имот с пл. № 161029, местност Пепелника, землище на с. Сусам, община
Минерални бани, област Хасково, ще се определя
от „пасище, мера и нива“ за „фотоволтаична централа 700 kW“ със съответен начин и характер
на застрояване:
Устройствена зона – Пп – „Зона за фотоволтаична централа до 700 kW“.
Начин на застрояване – свободно.
Плътност на застрояване – 80 %.
Възможна височина – от 3 до 10 м/1 – 3 етажа.
Интензивност на застрояване Кинт. – 2.
Минимално озеленена площ – 20 %.
Председател: М. Лятиф
760
РЕШЕНИЕ № 52
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, ел.
схема, ПП – ел. схема на имот с пл. № 160006,
местност Пепелника, землище на с. Сусам,
община Минерални бани, област Хасково, със
следни я реж им на заст рояване: имот с пл.
№ 160006, местност Пепелника, землище на с.
Сусам, община Минерални бани, област Хасково ще се определя от „пасище, мера и нива“ за
„фотоволтаична централа 300 kW“ със съответен
начин и характер на застрояване:
Устройствена зона – Пп – „Зона за фотоволтаична централа до 300 kW“.
Начин на застрояване – свободно.
Плътност на застрояване – 80 %.
Възможна височина – от 3 до 10 м/1 – 3 етажа.
Интензивност на застрояване Кинт. – 2.
Минимално озеленена площ – 20 %.
Председател: М. Лятиф
761
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РЕШЕНИЕ № 56
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява частичен ПУП – план за застрояване и придружаващите го части – за имот с пл.
№ 119011, местност Богородица, землище на с.
Брястово, община Минерални бани, област Хасково, със следния режим на застрояване:
Определя се предназначението на част от
имоти с пл. № 119011, местност Богородица, землище на с. Брястово, община Минерални бани,
област Хасково, от „нива“ за „жилищни функции
(за жилищна сграда за собствени нужди)“ със
съответен начин и характер на застрояване:
Устройствена зона – Жм (за жилищни нужди
с ниско застрояване).
Начин на застрояване – свободно.
Плътност на застрояване – 60 %.
Възможна височина – от 3 до 10 м/1 – 3 етажа.
Интензивност на застрояване Кинт. – 1,2.
Минимално озеленена площ – 40 %.
Председател: М. Лятиф
762
РЕШЕНИЕ № 57
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, ВиК
схема, ел. схема, ПП – ВиК, ПП – ел., ПУП – ПЗ
на имот с пл. № 255019, местност Баш Тарла,
землище на с. Брястово, община Минерални
бани, област Хасково, със следния режим на
застрояване: имот с пл. № 255019, местност Баш
Тарла, землище на с. Брястово, община Минерални бани, област Хасково, ще се определи от
„нива“ за „места за настаняване и обществено
обслужване“ със съответен начин и характер на
застрояване:
Устройствена зона – Смф – „За места за настаняване и обществено обслужване“.
Начин на застрояване – свободно.
Плътност на застрояване – 60 %.
Възможна височина – от 3 до 10 м/1 – 3 етажа.
Интензивност на застрояване Кинт. – 1,2.
Минимално озеленена площ – 40 %.
Председател: М. Лятиф
763
7. – Председателят на Националния съвет за
тристранно сътрудничество на основание чл. 36,
ал. 3 от Кодекса на труда обявява начало на
процедура за признаване на представителност.
Организациите на работниците и служителите и
на работодателите, които искат да бъдат признати за представителни на национално равнище,
могат да подават исканията си в деловодството
на Министерския съвет в срока по чл. 36, ал. 4
от Кодекса на труда.
984
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Велина
Ру менова Код жейкова-Илиева от Шу мен на
чл. 13 (частично) от Правилника за прилагане
на Закона за семейните помощи за деца, приет
с ПМС № 139 от 2002 г., по което е образувано
адм.д. № 986/2012 г. по описа на Върховния административен съд.
784
Административният съд – Пловдив, съобщава, че Иван Димитров Атанасов, Евелин Иванов
Димитров, Зоя Танчева Чобанова, Ботко Иванов
Михайлов, Христо Димитров Костов, Юрий Димитров Атанасов от Пловдив, ул. Подофицер Георги
Котов 21, са оспорили Заповед № 10-ОА-1177 от
7.06.2010 г. на вр.и.д. кмет на Община Пловдив, с
която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ на част
от кв. 658 по плана на пета градска част – Пловдив,
като за УПИ ІХ-506.817 предвижда ново ниско и
високо свързано с УПИ VІІІ и УПИ Х застрояване
и подземно застрояване по корекцията на регулацията със зелен цвят, червена плътна и тънка
червена прекъсната линия на застрояването и с
устройствени показатели за зона Смф 3: височина
до 25 м, Пзастр. 80 %, Кинт. до 5, Позел. 20 %,
и таблица с устройствени показатели и баланс
на територията при устройствена зона Смф 3 и
работен устройствен план (РУП) на част от кв.
658 по плана на пета градска част – Пловдив, като
за УПИ ІХ предвижда ново дву-, три-, шест- и
осеметажно свързано застрояване с височини в
относителни коти 5,90 м, 9,50 м, 17,50 м и 25 м и
подземно застрояване по означените застрояване,
етажност и коти съответно с червен и черен цвят,
за което е образувано адм.д. № 1847 по описа
на съда за 2010 г., V състав. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересувано лице на заявителя.
Дело № 1847/2010 е оставено без движение.
799
Административният съд – Русе, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване на Заповед № РД-01/3311 от 25.10.2011 г.
на кмета на Община Русе, с която е одобрено
изменение на план за застрояване за УПИ ІІІ1466 в кв. 268 по плана на гр. Русе, по което
оспорване е образувано адм.д. № 585/2011 по
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описа на Административния съд – Русе, 1 състав.
Оспорваща страна по делото е Росица Тодорова
Захариева-Атанасова от Русе, ул. Райко Даскалов
22. Съдът на основание чл. 218, ал. 2, т. 2 във
връзка с ал. 4, 5 и 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че могат да се конституират като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорване чрез подаване на
заявления до съда, които съдържат: 1. трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
764
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 28 състав, призовава Таньо Тодоров
Танчев с последен известен по делото адрес
София, кв. Драгалевци, ул. Майстор Атанасов
22, да се яви в съда на 11.04.2012 г. в 11 ч. като
жалбоподател по адм.д. № 8512/2010, образувано
по жалба на „Студентски инвестиции“ – ЕООД,
срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г. на СОС.
Жалбоподателите да посочат съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
836
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 874/2011 по описа на
АССО по жалби на Иван Стоянов Иванов от
гр. Сливница, ул. Капитан Радко Димитриев
11, и Симеон Тодоров Горянов от гр. Сливница,
ул. Софроний Врачански 13а, срещу Заповед
№ 66-01-52 от 17.08.2011 г. на кмета на Община
Сливница, с която е одобрен подробният устройствен план – план за застрояване за ПИ № 500179
по КВС в землището на с. Гълъбовци, община
Сливница. Уведомява заинтересованите страни,
че могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от деня на
обнародване на това съобщение в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
отговарящо на изискванията по чл. 218, ал. 4,
5 и 6 ЗУТ.
789
Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, XI състав, по т.д. № 804/2011 по описа на ПОС
на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава длъжника
и кредиторите на „Еко Глобал“ – АД, Пловдив,
ЕИК 120526838, за съдебно заседание, което ще
се проведе на 14.02.2012 г. в 9,45 ч. в зала № 8 в
сградата на Пловдивския окръжен съд, бул. Шести
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септември 167, във връзка с постъпило искане
по чл. 679 ТЗ от „Еко Глобал“ – АД, Пловдив, и
от Националната агенция по приходите, София.
787
Варненският районен съд, 10 гр. състав, призовава Бруно Мануел Аморим Кардосо с последен
адрес гр. Оливейра, община Санта Мария, Брага,
Португалия, сега с неизвестен адрес, да се яви
като ответник по гр.д. № 19933/2011 по описа на
Варненския районен съд, 10 състав, насрочено за
26.03.2012 г. от 9 ч., заведено от Галина Симеонова Аморим Кардосо с иск с правно основание
чл. 132, ал. 1, т. 2 СК.
820
Варненският районен съд, Х V ІІІ състав,
призовава Дора Димитрова Димитрова, с неизвестен адрес, като заинтересована страна по гр.
д. № 12028/2011 по описа на Варненския районен
съд, ХVІІІ състав, заведено от Станка Петрова
Йонкова, с правно основание на иска – ПАР.4 „В“
ЗСПЗЗ, да се яви в РС – Варна, в канцеларията на
деловодството на 18-и състав, в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от жалбата и приложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат редовно връчени и на заинтересованата
страна ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
765
Казанлъшкият районен съд призовава Фатих
Коч с постоянен адрес Република Турция, гр.
Йълдъзели, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 29.03.2012 г. в 9 ч. като ответник по гр.
д. № 2321/2011, заведено от Йорданка Сотирова
Сотирова, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
798
Пернишкият районен съд призовава Иван
Иванов Вачков с неизвестен адрес, ответник по
гр. д. № 4081/2011, заведено от Румяна Димитрова Стефанова по чл. 49 СК, да се яви в съда в
2-седмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ за връчване на препис от
искова молба с приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
837
Сливенският районен съд призовава ответницата Атанаска Петрова Зехирева, с неизвестен
адрес в Република България и неизвестен настоящ
адрес с Швейцария, да се яви в съда на 25.04.2012 г.
в 13,30 ч. и резервна дата 30.05.2012 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр. д. № 2624/2011, заведено от
Стефан Петров Зехирев от Варна. Ответницата
Зехирева да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 1 ГПК.
767
Софийският районен съд, гр. колегия, 38 състав, призовава Алон Ицхак Конхфино, роден на
8.01.1968 г. в гр. Рамат Ган, Израел, без данни за
адрес на територията на Република България, с
известен адрес: Израел, Тел Авив, ул. Евен Гвирол
19, да се яви в съда на 13.03.2012 г. в 14,30 ч. като
ответник по гр.д. № 5717/2004, заведено от „БКС
Средец“ – АД, за облигационен иск. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
791
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Софийският районен съд, гр. колегия, 38
състав, призовава Дор (Дорит) Ицхак Конхфино,
родена на 18.09.1960 г. в гр. Кфар Саба, Израел,
без данни за адрес на територията на Република
България, с известен адрес: Израел, гр. Рамат
Ган, ул. Гидон 34, да се яви в съда на 13.03.2012 г.
в 14,30 ч. като ответница по гр.д. № 5717/2004,
заведено от „БКС Средец“ – АД, за облигационен
иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
793
Софийският районен съд, гр. колегия, 38
състав, призовава Ронен-Барух Ицхак Конхфино,
роден на 13.01.1963 г. в гр. Петах Тиква, Израел,
без данни за адрес на територията на Република
България, с известен адрес: Израел, Тел Авив, ул.
Евен Гвирол 19, да се яви в съда на 13.03.2012 г. в
14 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 5717/2004,
заведено от „БКС Средец“ – АД, за облигационен
иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
795
Софийският районен съд, III гр. отделение, 82
състав, призовава Ердал Хюсеин Хасдемир, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.03.2012 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 13471/2011,
заведено от Галя Росенова Хасдемир, с правно
основание чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
766
Софийският районен съд, гр. колегия, 38 състав, призовава Алон Ицхак Конхфино, роден на
08.01.1968 г. в гр. Рамат Ган, Израел, без данни
за адрес на територията на Република България,
с известен адрес: Израел, Тел Авив, ул. Евен
Гвирол 19, да се яви в съда на 24.04.2012 г. в 14 ч.
и 30 мин. като ответник по гр. д. № 5717/2004,
заведено от „БКС Средец“ – АД, за облигационен
иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
792
Софийският районен съд, гр. колегия, 38
състав, призовава Дор (Дорит) Ицхак Конхфино,
родена на 18.09.1960 г. в гр. Кфар Саба, Израел,
без данни за адрес на територията на Република
България, с известен адрес: Израел, гр. Рамат
Ган, ул. Гидон 34, да се яви в съда на 24.04.2012 г.
в 14,30 ч. като ответница по гр.д. № 5717/2004,
заведено от „БКС Средец“ – АД, за облигационен
иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
794
Софийският районен съд, гр. колегия, 38
състав, призовава Ронен-Барух Ицхак Конхфино,
роден на 13.01.1963 г. в гр. Петах Тиква, Израел,
без данни за адрес на територията на Република
България, с известен адрес: Израел, Тел Авив, ул.
Евен Гвирол 19, да се яви в съда на 24.04.2012 г.
в 14,30 ч. като ответник по гр.д. № 5717/2004,
заведено от „БКС Средец“ – АД, за облигационен
иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
796
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Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 85
състав, уведомява Муса Исмаил Фахури, роден
на 15.02.1962 г. в Ливан, гражданин на Ливан, без
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че е ответник по гр.д. № 14611/2011, образувано
по предявен от Фанка Методиева Славчева иск
за развод, и му указва в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
канцеларията на СРС, ІІІ ГО, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, за връчване на книжата по делото, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител.
797
Районният съд – гр. Тервел, гр. колегия, призовава Фатме Ахмед Юсуф с последен адрес с. Орляк,
община Тервел, сега с неизвестен адрес, Младен
Данаилов Огнянов с последен адрес с. Зърнево,
община Тервел, Сема Йосифова Асенова с последен
адрес с. Зърнево, община Тервел, Емине Даилова
Османова с неизвестен адрес, Севдалина Йосифова
Илиева с последен адрес с. Орляк, община Тервел,
сега с неизвестен адрес, Ана Събева Атанасова с
последен адрес с. Орляк, община Тервел, сега с
неизвестен адрес, и Сали Халидинов Даилов, с неизвестен адрес, да се явят в съда на 12.03.2012 г. в
11,30 ч. като ответници по гр.д. № 2/2012, заведено
от Мустафа З. Зюлкяр. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
790
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промяна по ф.д.
№ 6019/2004 за политическа партия с наименование „Демократи за Силна България“, приети
на осмото Национално събрание, проведено на
26 ноември 2011 г.: заличава досегашното Национално ръководство на партията; вписва ново
Национално ръководство на партията в състав:
Иван Йорданов Костов – председател, Светослав
Христов Малинов – зам.-председател, Радан Миленов Кънев – зам.-председател, и членове: Даниел Павлов Митов, Димитър Петров Бъчваров,
Екатерина Иванова Михайлова, Даниела Радева
Желязкова, Калин Тодоров Янакиев, Петър Стефанов Москов, Прошко Начев Прошков и Димитър
Петров Сяров; заличава Йордан Георгиев Соколов
като председател на Националния вътрешнопартиен
арбитраж; вписва като председател на Националния вътрешнопартиен арбитраж Антония Иванова
Романова; вписва Георги Милков Димитров като
вътрешнопартиен защитник на партията „Демократи
за Силна България“.
783

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Изпълнителното бюро на Синдикалния
академичен съюз (САС), София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от устава на
САС свиква отчетно-изборно делегатско събрание
на 20.03.2012 г. в 14 ч. в София, ул. 15 ноември
1 – БАН, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на изпълнителното бюро, икономическия
съвет и контролния съвет на САС през периода
април 2009 – март 2012 г.; 2. приемане на бюджет
на САС за 2012 г.; 3. приемане/изключване на нови
организации на САС; 4. избор на изпълнително
бюро, икономически съвет и контролен съвет на
САС; 5. избор на председател на САС и председател
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на икономическия съвет на САС; 6. приемане на
основни насоки за дейността на САС за периода
2012 – 2014 г.; 7. разни.
771
18. – Управителният съвет на сдружение Тенис клуб „Левски – София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 27.03.2012 г. в 18 ч. в София, Борисовата
градина, сградата на клуба, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба през 2011 г.;
2. приемане на бюджет на клуба за 2012 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на УС
за 2011 г.; 4. приемане на одиторския доклад за
2011 г.; 5. избор на одитор за 2012 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
821
11. – Управителният съвет на Национален професионален клуб „Строител“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС на сдружението
от 11.01.2012 г. свиква общо събрание на сдружението на 28.03.2012 г. в 17 ч. в седалището на сдружението в София, бул. Дондуков 62, при следния
дневен ред: 1. доклад на председателя на сдружение
НПК „Строител“; 2. отчет относно бюджета на
сдружението за 2011 г.; 3. приемане на бюджета
за 2012 г.; 4. промени в устава на сдружението; 5.
избор на нови членове и на нов председател; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
772
14. – Националният изпълнителен съвет на
политическа партия „Движение за социален хуманизъм“ с решение от 17.12.2011 г. на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Четвъртата редовна сесия
на Националното общо събрание на политическа
партия „Движение за социален хуманизъм“ на
7.04.2012 г. в 10 ч. в София в Националния дворец на културата, зала № 10, пл. България 1, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на партия „Движение за социален хуманизъм“ за
периода 2008 – 2011 г.; 2. промени в устава на
партия „Движение за социален хуманизъм“; 3.
избор на председател на НИС, на Национален
изпълнителен съвет, на председател на НКК и на
Национална контролна комисия на партия „Движение за социален хуманизъм“; 4. организационни
и други въпроси. Норма на представителство – 1
делегат на 50 редовни партийни членове на общински партийни дружества на политическа партия
„Движение за социален хуманизъм“.
838
3. – Управителният съвет на Регионална лозаро-винарска камара „Южно Черноморие“, Бургас,
на основание чл. 13, ал. 1 от устава и чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно-изборно
общо събрание на камарата на 19.04.2012 г. в 9,30 ч.
в Бургас, ул. Цар Петър 1, в заседателната зала на
ет. 2 на областната управа, с дневен ред: 1. отчетен
доклад на камара за период 01.01. – 31.12.2011 г.;
2. избор на УС и КС за нов тригодишен мандат
(2012 – 2014); 3. избор на членове на РДК за нов
двугодишен мандат (2012 – 2013); 4. промени в устава на сдружението; 5. промени в членския състав
на камарата; 6. разни. Регистрацията за участие
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
10,30 ч. при същия дневен ред и на същото място
независимо от броя на явилите се членове.
841
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Яхтклуб „Кап. Г. Георгиев – Порт
Варна“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 18.03.2012 г. в
10 ч. в сградата на яхтклуба при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на УС за 2011 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. освобождаване от отговорност на УС и КС за изтеклия период; 4. отчет
на бюджета на сдружението за 2011 г.; 5. приемане
на бюджет на сдружението за 2012 г.; 6. приемане
на нови членове и освобождаване на нередовни
членове; 7. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час – 11 ч., и се провежда независимо от броя на
присъстващите членове.
776
16. – Управителният съвет на Моряшкия професионален съюз – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.04.2012 г. в
9 ч. в зала 525 на Българския морски квалификационен център на адрес Варна, ул. Васил Друмев 73,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя;
2. финансов отчет за периода 1 април 2011 г. – 31
март 2012 г.; 3. приемане на бюджет на Моряшкия
професионален съюз за периода 1 април 2012 г. – 31
март 2013 г.; 4. избор на председател и заместникпредседател; 5. попълване състава на управителния съвет и контролно-ревизионната комисия; 6.
приемане на програма; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
774
9. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ротари клуб Казанлък“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете си на общо
събрание на сдружението на 02.04.2012 г. в 18 ч.
в ресторант „Казанлък“, пл. Севтополис 2, при
следния дневен ред: 1. приемане промени в устава
на сдружението с нестопанска цел в частна полза
„Ротари клуб Казанлък“; 2. приемане промени в
представителството на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 19 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 17,30 ч.
716
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Червени шампиони“ – Кърджали,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.03.2012 г. в 17,30 ч. в Кърджали, бул.
България 75, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. освобождаване на
управителния съвет поради изтичане на мандата
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му; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промяна на адреса на управление; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
803
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионален младежки парламент“ – Кърджали, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.03.2012 г. в
17,30 ч. в Кърджали, бул. България 75, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. освобождаване на управителния съвет
поради изтичане на мандата му; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
804
6. – Управителният съвет на СНЦ „Старият
Несебър“ – Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 25.03.2012 г.
в 18 ч. в Конферентния център в Стария Несебър
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
801
6. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Павликени“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на пълномощниците
на 28.04.2012 г. в 9 ч. в „Ловна среща“ при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2011 г.; 2. отчет на контролния съвет на сдружението; 3. приемане на бюджет за 2012 г.; 4. промяна
на устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
339
1. – Управителният съвет на Сдружение за
взаимопомощ на учителите – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на сдружението на 22.03.2012 г. в 18,30 ч.
в Пазарджик в ресторант „Рони“ (в сградата на
театъра), при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на СВУ за 2011 г. и приемане
на предложения за решения за 2012 г.; 2. отчетен
доклад за дейността на РК към СВУ за 2011 г.; 3.
приемане на проектобюджета и щата на СВУ за
2012 г. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
802
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