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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 32
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Конвенцията за
правата на хората с увреждания, приет от ХLI
Народно събрание на 26 януари 2012 г.
Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Конвенцията за правата
на хората с увреждания
Член единствен. Ратифицира Конвенцията
за правата на хората с увреждания, приета от
Общото събрание на ООН на 13 декември
2006 г. в Ню Йорк, в сила от 3 май 2008 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 януари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
950

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Икономическия
и социален съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 2 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона
за Икономическия и социален съвет
РЕШИ:
Избира Лалко Стойчев Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет
с мандат 4 години, считано от 25 април 2012 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 февруари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1158

РЕШЕНИЕ

за избор на секретар на Четиридесет и пър
вото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7 и 11 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Любомир Тодоров Иванов за секретар
на Четиридесет и първото Народно събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 февруари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1159

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за избор на секретар на Четиридесет и пър
вото Народно събрание

за промяна в състава на Комисията по здраве
опазването

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7 и 11 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

РЕШИ:

РЕШИ:
1. Освобождава Митхат Мехмед Табаков
като член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Тунчер Мехмедов Кърджалиев за
член на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 1 февруари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Избира Любомир Владимиров Владимиров
за секретар на Четиридесет и първото Народно
събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 1 февруари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1157
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 33
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Бойко Василев Коцев от
длъжността постоянен представител на Република България към Европейския съюз.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Иван Тотев Пиперков за постоянен представител на Република България при
Службата на Организацията на обединените
нации и другите международни организации
в Женева.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1205

1202

УКАЗ № 37
УКАЗ № 34

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Димитър Цанчев Цанчев за
постоянен представител на Република България към Европейския съюз.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1203

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Райко Страхилов Райчев
от длъжността постоянен представител на
Република България към Организацията на
обединените нации в Ню Йорк.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1206

УКАЗ № 35

УКАЗ № 38

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож да ва м Га н чо Недел чев Га нев
от длъжността постоянен представител на
Република България при Службата на Организацията на обединените нации и другите
международни организации в Женева.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Стефан Любомиров Тафров
за постоянен представител на Република
България към Организацията на обединените
нации в Ню Йорк.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 40

УКАЗ № 43

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 5 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 5 от Изборния кодекс

П О С ТА Н О В Я В А М :

П О С ТА Н О В Я В А М :

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Габрене, община Петрич, област Благоевград,
на 13 май 2012 г.

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Вълково, община Сандански, област Благоевград, на 13 май 2012 г.

Издаден в София на 3 февруари 2012 г.

Издаден в София на 3 февруари 2012 г.

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

1289

1292

УКАЗ № 41

УКАЗ № 44

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 5 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 5 от Изборния кодекс

П О С ТА Н О В Я В А М :

П О С ТА Н О В Я В А М :

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Чудомир, община Лозница, област Разград, на
13 май 2012 г.

Насрочвам нов избор за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил,
на 13 май 2012 г.

Издаден в София на 3 февруари 2012 г.

Издаден в София на 3 февруари 2012 г.

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

1290

1293

УКАЗ № 42

УКАЗ № 45

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 5 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 5 от Изборния кодекс

П О С ТА Н О В Я В А М :

П О С ТА Н О В Я В А М :

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Струмешница, община Петрич, област Благоев
град, на 13 май 2012 г.

Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Дебелт, община Средец, област Бургас, на
13 май 2012 г.

Издаден в София на 3 февруари 2012 г.

Издаден в София на 3 февруари 2012 г.

1291

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, събира
ни за регистрация на предприятия, които
осигуряват временна работа по Закона за
насърчаване на заетостта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия,
които осигуряват временна работа по Закона
за насърчаване на заетостта.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Контролът по прилагането на тарифата се възлага на министъра
на труда и социалната политика.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

ТАРИФА

за таксите, събирани за регистрация на пред
приятия, които осигуряват временна работа
по Закона за насърчаване на заетостта
Раздел I
Видове такси
Чл. 1. За регистрация на предприятиe, коeто
осигурява временна работа, включително за
издаване на удостоверение за регистрация, се
събира такса в размер 740 лв.
Чл. 2. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация по чл. 1 се събира
такса в размер 80 лв.
Раздел II
Ред за плащане
Чл. 3. Таксата по чл. 1 се заплаща в срок
до 14 дни от датата на уведомяване на заявителя, че тя е дължима.
Чл. 4. Таксата по чл. 2 се заплаща при
подаване на заявлението от предприятието,
което осигурява временна работа.
Чл. 5. (1) Дължимите такси по чл. 1 и 2
се превеждат по банков път по сметката на
Агенцията по заетостта.
(2) Направените банкови плащания се
удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 74к, ал. 3 и 4 от Закона за
насърчаване на заетостта.
1196

БРОЙ 12

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешни
те работи, приет с Постановление № 126 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр.
47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2007 г., бр.
44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5,
8, 40 и 90 от 2010 г. и бр. 7, 19, 48, 51, 58, 63
и 97 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 151, ал. 1 числото „58 170“ се заменя с „55 170“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1197

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Българския институт по
метрология, приет с Постановление № 109
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2006 г.; изм., бр. 33 и 53 от 2008 г.
и бр. 98 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Ст ру к т у рата на БИМ вк лючва
инспекторат, служител по сигурността на
информацията, финансов контрольор, обща и
специализирана администрация, организирана
в една дирекция и две главни дирекции.“
§ 2. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общата администрация е организирана
в дирекция „Обща администрация“.“
§ 3. В чл. 10 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Териториалните звена на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ са 6
регионални отдела.
(3) Председател ят със заповед определя седалището и обхвата на териториална
компетентност на регионалните отдели по
ал. 2 при спазване разпоредбите на § 6 от
допълнителните разпоредби на Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България.“
§ 4. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
„(3) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от длъжностно лице, определено за всеки конкретен
случай с писмена заповед на председателя.“
§ 5. В наименованието на раздел III думите
„и управление при кризи“ се заличават.
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§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и управление при кризи“
се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на БИМ чрез
физически и технически средства и следи за
изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона за
защита на класифицираната информация и
води регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията;
7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира незабавно Държавната комисия по сигурността
на информацията;
9. организира и провежда обучението на
служителите в БИМ по защита на класифицираната информация;
10. организира пропускателния режим и
охраната в сградите на БИМ;
11. организира и отговаря за дейностите по
отбранително-мобилизационната подготовка
в БИМ;
12. разработва и поддържа плана за привеждане на БИМ в готовност за работа във
военно време и плана за разсредоточаване и
евакуация;
13. организира денонощно дежурство в
БИМ за оповестяването при привеждане на
страната от мирно на военно положение;
14. осъществява връзки и взаимодействия
с националните служби по отношение на
мобилизационните дейности;
15. изпълнява и други задачи, свързани със
защитата на класифицираната информация и
отбранително-мобилизационната подготовка.“
§ 7. Член 13 се отменя.
§ 8. В глава трета се създава раздел IIIа:
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„Раздел IIIа
Финансов контрольор
Чл. 13а. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на председателя.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
при осъществяването на цялостната дейност на
БИМ, като писмено изразява мнение относно:
1. решенията или действията, свързани с
разпореждане с активи и средства, получени
от републиканския бюджет и по международни
програми и проекти, включително поемането
на задължение и извършване на разход;
2. решенията или действията, свързани с
управление и стопанисване на имуществото
на БИМ;
3. други решения, от които се пораждат
права, съответно задължения, за БИМ и/или
за неговите служители.
(3) Финансовият контрольор осъществява
своята дейност съгласно Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор и
указанията на министъра на финансите.
(4) Финансовият контрольор представя
всяко тримесечие отчет пред председателя
относно своята дейност.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност
и отчетност.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане
на мерки за тяхното разрешаване.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея се
създават т. 6 и 7:
„6. осъществява дейности, свързани с
мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на
измами и нередности в БИМ и в териториалните му звена;
7. предлага образуването на дисциплинарно
производство при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация, на Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси и на
вътрешните актове в БИМ.“
§ 10. В чл. 15, ал. 1 думите „Административно-правно обслужване, финансово-стопански дейности, управление на собствеността,
информационно обслужване и международно
сътрудничество“ се заменят с „Обща администрация“.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова т. 11:
„11. извършва изпитване за електромагнитна съвместимост;“.
2. Досегашните т. 11 – 14 стават съответно
т. 12 – 15.
§ 12. Член 26 се отменя.
§ 13. В приложението към чл. 9, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Служител по сигурността на
информацията и управление при кризи“ думите „и управление при кризи“ се заличават.
2. След ред „Служител по сигурността на
информацията 1“ се добавя ред „Финансов
контрольор
1“.
3. На ред „Обща администрация“ числото
„34“ се заменя с „38“.
4. Ред „дирекция „Административно-правно
обслужване, финансово-стопански дейности,
управление на собствеността, информационно
обслужване и международно сътрудничество“
34“ се изменя така: „Обща администрация“ 38“.
5. На ред „Специализирана администрация“
числото „286“ се заменя с „281“.
6. На ред „Главна дирекция „Национален
център по метрология“ числото „58“ се заменя с „67“.
7. На ред „Главна дирекция „Мерки и
измервателни уреди“, включително регионалните отдели“ числото „228“ се заменя с „214“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за създаване на Почивна база „Слънчев бряг“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Почивна база „Слънчев
бряг“, наричана по-нататък „ПБ „Слънчев
бряг“, като юридическо лице по чл. 60 от
Закона за администрацията към Министерския съвет със седалище Курортен комплекс
„Слънчев бряг – изток“, община Несебър,
област Бургас.
(2) Почивна база „Слънчев бряг“ осъществява дейности, свързани с обслужване
на представителните и социалните нужди на
централните държавни органи, организиране
отдиха на работещите в тях и на други лица
и с подпомагане провеждането на квалификация на кадрите.
Чл. 2. (1) Почивна база „Слънчев бряг“
е второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към Министерския съвет.
(2) Издръжката на ПБ „Слънчев бряг“ се
формира от бюджетни средства, от приходи
от собствена дейност и от други източници.

ВЕСТНИК
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(3) Почивна база „Слънчев бряг“ стопанисва
и управлява имущество, посочено в актове
за частна държавна собственост № 3157 от
1 юни 2004 г. и № 3158 от 1 юни 2004 г. на
областния управител на област Бургас, както
и придобитото и заведено в баланса є към
датата на влизане в сила на постановлението.
Чл. 3. (1) Почивна база „Слънчев бряг“ се
ръководи и представлява от директор, който
се назначава и освобождава от министърпредседателя.
(2) Числеността на персонала на ПБ „Слънчев бряг“ е 76 щатни бройки, в т.ч. директор.
Чл. 4. Министър-председателят утвърждава
Правилник за устройството и дейността на
ПБ „Слънчев бряг“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 4, ал. 2 от
Постановление № 194 на Министерския съвет
от 2009 г. за уреждане на правоотношенията
във връзка със закриването на Министерс т во т о на д ърж а вната а д м и н ис т ра ц и я и
административната реформа (обн., ДВ, бр.
64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 73, 78 и 98 от
2009 г.) думите „Почивна база „Слънчев бряг“
и „Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“
се заличават.
§ 2. В Постановление № 229 на Министерск и я съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102
от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение
№ 2357 на Върховния административен съд от
2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и
83 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 4 се създава т. 11:
„11. Почивна база „Слънчев бряг“.“
2. В приложението към § 1 числото „416“
се заменя с „340“, а думите „Почивна база
„Слънчев бряг“ се заличават.
§ 3. Трудовите правоотношения със служителите в Почивна база „Слънчев бряг“ се
уреждат при условията и по реда на чл. 123
от Кодекса на труда.
§ 4. (1) Министърът на финансите да извърши съответните промени в бюджета на
Министерския съвет за 2012 г.
(2) Областният управител на област Бургас
да отрази в актовете за частна държавна собственост по чл. 2, ал. 3 съответните промени,
произтичащи от постановлението.
§ 5. Министър-председателят:
1. Възлага на главния секретар на Министерския съвет да назначи комисия, която
да организира предаването на имуществото
от Министерския съвет на новосъздадената
Почивна база „Слънчев бряг“. Протоколът
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за приемане и предаване на имуществото до
31 март 2012 г. да се представи за утвърждаване
от главния секретар на Министерския съвет.
2. Утвърждава Правилник за устройството
и дейността на Почивна база „Слънчев бряг“
в срок 3 месеца от влизането в сила на постановлението.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 март 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за приемане на Правилник за състава на
Националния архивен съвет и реда за него
вата работа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
състава на Националния архивен съвет и реда
за неговата работа.
Заключителни разпоредби
§ 1. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението органите, посочени в
приложението към чл. 4, ал. 1 от Правилника
за състава на Националния архивен съвет и
реда за неговата работа, да определят своите
представители за членове на Съвета.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

ПРАВИЛНИК

за състава на Националния архивен съвет и
реда за неговата работа
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата,
организацията на дейността, ръководството
и съставът на Националния архивен съвет,
наричан по-нататък „Съвета“.
Чл. 2. (1) Съветът е меж дуведомствен
консултативен орган към председателя на
Държавна агенция „Архиви“ за координация
при осъществяване на държавната политика
за развитие и усъвършенстване на архивното
дело и на мерките за опазване на Националния архивен фонд.
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(2) Съветът организира и осъществява
дейността си в съответствие с основните си
функции, определени в чл. 30 и 31 от Закона
за Националния архивен фонд (ЗНАФ).
Работна програма
Чл. 3. Съветът приема годишна работна
програма до края на предходната година, в
която дефинира приоритети и задачи съобразно заложените в нормативната уредба и
стратегическите документи цели и актуални
проблеми, свързани с архивното дело и опазването на Националния архивен фонд.
Състав и членство
Чл. 4. (1) Съветът се състои от 11 членове
и включва: председател – председателя на
Държавна агенция „Архиви“, и представители
на архивите по чл. 6, ал. 1 ЗНАФ, посочени
в приложението. Посочените институции и
организации определят по един титулярен
представител и един негов заместник.
(2) Участието на членовете (титуляр или
заместник) в работата на Съвета е лично и те
не могат да бъдат замествани от други лица.
(3) При невъзможност на определено заседание да участва титулярният представител на
архивите по чл. 6, ал. 1 ЗНАФ в заседанието
участва определеният заместник.
(4) Всеки представител на архивите по
ал. 1 може да кани да присъстват до двама
експерт-консултанти в заседания на Съвета
при разглеждане на конкретни проблеми.
Чл. 5. Поименният състав се определя със
заповед на председателя на Съвета по предложение на ръководителите на съответните
институции и организации.
Чл. 6. Съставът на Съвета е с мандат две
години.
Чл. 7. При неучастие на някои от членовете
на Съвета (титуляр или заместник) в повече
от две поредни заседания, както и при трайна невъзможност за участие в заседанията
председателят на Съвета отправя писмено
предложение до съответната инстит у ци я,
излъчила представителя, за замяна на лицето
с друг представител.
Чл. 8. Промяна в поименния състав на
Съвета се осъществява въз основа на писмено
уведомление от ръководителя на съответната
институция до председателя на Съвета.
Чл. 9. (1) По предложение на председателя
Съветът може да взема решения за създаване
на работни групи за решаване на отделни
конкретни въпроси от компетентността на
Съвета.
(2) Поименният състав на работните групи
се утвърждава от председателя на Съвета.
Провеждане на заседания и дневен ред
Чл. 10. (1) Заседанията на Съвета са редовни и извънредни.
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(2) Редовните заседани я на Съвета се
определят в годишната програма и се свикват
от неговия председател най-малко веднъж
годишно, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя на Държавна агенция „Архиви“.
Чл. 11. Председателят може да свиква
извънредни заседания по своя преценка или
по искане на поне ¼ от членовете на Съвета.
Чл. 12. (1) Дневният ред и материалите
за редовните заседания се изпращат от секретариата на членовете в срок не по-късно
от две седмици преди датата на заседанието
официално и по електронен път.
(2) Материалите и дневният ред за извънредните заседания се изпращат на членовете
не по-късно от една седмица преди датата на
заседанието.
Чл. 13. Секретариатът на Съвета публикува
дневния ред и материалите за всяко заседание
на сайта на Държавна агенция „Архиви“ и в
портала на консултативните съвети.
Чл. 14. Всеки член може да прави мотивирани предложения за допълване на дневния
ред на редовните заседания в срок 5 работни
дни преди датата на заседанието. Предложенията се гласуват в началото на съответното
заседание.
Чл. 15. (1) Членовете на Съвета (титуляр
или заместник) трябва да потвърдят участието
си в заседанието пред секретариата най-късно
до 3 работни дни преди провеждането му.
(2) В случай че поради обективни причини членове не могат да вземат участие в
заседанието на Съвета, те могат да изпратят
писмени становища по въпросите, включени в дневния ред. Председателят на Съвета
представя получените писмени становища,
които се вземат предвид при гласуването на
съответните решения.
Чл. 16. (1) Заседанията на Съвета са открити и се провеждат на адреса и седалището
на Държавна агенция „Архиви“.
(2) Съветът може да реши да проведе закрито заседание или част от заседание въз основа
на мотивирано предложение на председателя
или на поне ¼ от членовете.
Чл. 17. Заседанията на Съвета се считат
за редовни, ако на тях присъстват повече от
половината от членовете му или са представени
писмени становища по реда на чл. 15, ал. 2.
Чл. 18. (1) Решенията на Съвета се вземат
с обикновено мнозинство при явно гласуване.
При равенство на гласовете, включително от
приетите писмени становища, председателят
има решаващ глас.
(2) Съветът в изключителни случаи може да
вземе решение и неприсъствено чрез протокол,
подписан от всички членове, по въпроси, по
които вече е проведено обсъждане.
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Организация на работата
Чл. 19. Председателят определя секретариат
на Съвета, който го подпомага в текущото
провеждане на заседанията.
Чл. 20. (1) Секретариатът на Съвета включва: секретар, юрисконсулт и технически сът
рудник, които не са членове на Съвета.
(2) Секретариатът:
1. осигурява дейността на Съвета в информационно, аналитично, административно и
техническо отношение;
2. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на Съвета на
портала на консултативните съвети;
3. осигурява оперативното взаимодействие
на Съвета с други администрации на изпълнителната власт;
4. организира подготовката и провеждането
на заседанията на Съвета;
5. изготвя протоколите на заседанията на
Съвета;
6. води отчетност за становищата и решенията на Съвета;
7. изготвя и публикува резюметата от протоколите на заседанията на Съвета;
8. организира и координира изпълнението
на решенията на Съвета и необходимия обмен на информация между заинтересуваните
страни;
9. подпомага председателя на Съвета в
неговата работа;
10. съхранява документацията на Съвета;
11. организира работата на работните групи
по чл. 9, създадени от Съвета.
(3) Секретарят не е член на Съвета.
Участие в заседанията на други лица
Чл. 21. (1) На заседанията могат да присъстват като гости представители на неправителствени организации и експерти, поканени
от председателя или членовете на Съвета.
(2) Председателят на Съвета кани за участие
в заседанието представители на организации
и лица по своя инициатива или по тяхна заявка, когато те са изпратили до секретариата
становище по точка от дневния ред на заседанието не по-късно от 3 работни дни преди
датата на провеждането му. Тези становища
се изпращат до членовете на Съвета до два
дни преди заседанието.
(3) Лицата по ал. 2 могат да вземат участие
в дискусиите по точките от дневния ред, за
които са представили становище.
(4) Председателят на Съвета със съдействието на секретариата разглежда всички получени
писмени становища, мнения и предложения,
постъпили от неправителствени организации
и други структури на гражданското общество,
когато те не са придружени със заявка за
участие в заседанието.
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(5) Председателят на Съвета представя
накратко получените предложения по време
на заседанието. С мотивирано решение той
може да не представи част от предложенията,
ако не допринасят за работата на Съвета.
Протокол, архив и отчет
Чл. 22. Всяко заседание се записва с електронна аудиотехника, а при възможност – и
с видеотехника. Архивът се съхранява и на
електронен носител.
Чл. 23. (1) До 5 работни дни след провеждане на заседанието секретариатът на Съвета
изготвя проект на протокол, който се изпраща
на всички членове на Съвета. Окончателен
вариант на протокола се изготвя до две седмици след провеждане на заседанието и се
подписва от председателя на Съвета.
(2) Протоколите от заседанията на Съвета
се регистрират и съхраняват в деловодството
на Държавна агенция „Архиви“ за срок две
години.
Чл. 24. (1) Секретариатът подготвя резюме
от протокола на всяко заседание на Съвета,
което включва информация за участниците в
заседанието, кратко описание на всеки въпрос,
разглеждан от Съвета, взети решения, срок
за изпълнение и отговорник за изпълнението на всяко решение, взети под внимание
становища и предложения на структури на
гражданското общество.
(2) Резюмето по ал. 1 се публикува на сайта
на Държавна агенция „Архиви“ не по-късно
от 1 седмица след подписването на протокола
от заседанието.
Чл. 25. Съветът изготвя годишен доклад за
дейността си в срок не по-късно от 31 март
на следващата година, който се представя на
Министерския съвет.
Контрол върху изпълнението на решенията
Чл. 26. (1) Всяко решение на Съвета задължително включва отговорник за изпълнението
и срок. Ако изрично не е посочен отговорник,
за такъв се приема председателят на Съвета.
(2) Всеки отговорник за изпълнение на
решение на Съвета изготвя отчет до председателя на Съвета за реализиран етап от
изпълнението.
Чл. 27. Председателят задължително включва в дневния ред на всяко редовно заседание
кратък отчет за изпълнението на приетите
решения на предходните заседания.
Чл. 28. В годишния доклад за дейността
се включва задължително отчет на изпълнението на решенията и мотиви за причините
при неизпълнение или неспазване на срокове.
Чл. 29. Решенията на Съвета и разпорежданията на председателя на Държавна агенция
„Архиви“, свързани с тях, са задължителни
за всички организации.
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Публичност на работата
Чл. 30. Съветът поддържа собствена рубрика на сайта на Държавна агенция „Архиви“.
Чл. 31. Съветът публикува в рубриката
си и в портала на консултативните съвети
всички документи и материали за дейността
си, включително:
1. правилник за дейността си;
2. състав на Съвета;
3. годишна програма;
4. предварителен график с индикативни
дати за провеждане на редовните заседания;
5. резюме от протоколите от заседанията;
6. годишен доклад за работата.
Чл. 32. Съветът поддържа архив, който е
публичен, при условията и по реда на Закона
за достъп до обществената информация.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 32, ал. 2 от Закона
за Националния архивен фонд.
Приложение
към чл. 4, ал. 1
Състав на Националния архивен съвет:
1. Министерство на вътрешните работи
2. Министерство на финансите
3. Министерство на отбраната
4. Министерство на външните работи
5. Министерство на образованието, младежта
и науката
6. Министерство на културата
7. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
8. Национално сдружение на общините в
Република България
9. Българска академия на науките
10. Национална библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“
11. Държавна агенция „Архиви“.
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РЕШЕНИЕ № 111
ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за обявяване на 8 февруари 2012 г. за ден на
национален траур
На основание чл. 105 от Конституцията на
Република България във връзка с чл. 22 от
Закона за държавния печат и националното
знаме на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 8 февруари 2012 г. за ден на национален траур по повод загиналите български граждани при наводнението на с. Бисер,
област Хасково.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1303
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество между Министерството на
здравеопазването на Република България и
Регионалния офис за Европа на Световната
здравна организация 2012 – 2013 г.
(Одобрено с Решение № 881 от 2 декември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
1 януари 2012 г.)
Въведение
Основните здравни заплахи за България
остават хроничните незаразни болести, найвече циркулаторните заболявания, съдовите
заболявания и ракът, и рисковете, свързани
с начина на живот, като злоупотребата с
алкохол, тютюнопушене и ниско ниво на
физическа активност. Най-голямото предизвикателство, свързано с тежестта на заболяванията, е преждевременната смъртност и
инвалидизацията, причинени от рисковите
фактори, свързани с начина на живот. Главните причини за смъртността са коронарните
сърдечни болести, инсултът, ракът, захарният
диабет, хроничните обструктивни белодробни
болести и злополуките. Затлъстяването се
превръща в нарастващо предизвикателство.
Заразните болести остават на сравнително
ниско ниво с изключение на сериозната епидемия от морбили през 2010 г. Но налице е
необходимост от укрепване на надзора над
заразните болести, включително заболяванията, предавани по воден път, туберкулозата
и ХИВ/СПИН. България провежда мащабни
имунизационни програми с широко покритие.
Българската здравна система продължава да
бъде в състояние на текуща и цялостна реформа
с предстоящото приемане и продължаващо
преработване на нова Национална здравна
стратегия. През следващите години в България основният акцент ще бъде подобряване на
инфраструктурата за предоставяне на услуги
и процесът на подобряване на хигиената в
здравните заведения, качеството на предоставяните услуги, отзивчивостта на системата,
географското разпределение на услугите и
най-вече финансовият достъп. На всички нива
в здравната система има необходимост от изграждане на капацитета на човешките ресурси
и по-конкретно на здравните работници в
общественото здравеопазване и доставчиците
на здравни услуги, най-вече на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и медицинските сестри.
Също така липсват определени специалисти
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(патолози, анестезиолози и др.), като е необходимо да се предприемат мерки за тяхното
изграждане и запазване. Липсва подходяща
система за оценка на здравните технологии,
както и лекарствена политика за регулиране
на ценообразуването и реимбурсирането. Въпреки че въвеждането на система за здравно
осигуряване представлява съществена стъпка
напред, успешното внедряване на системата
продължава да поставя сериозни предизвикателства. Министерството заедно с общинските
здравни власти продължава да контролира
пряко предоставянето на здравните услуги.
Българското Министерство на здравеопазването планира въвеждането на диагностично-свързаните групи (ДСГ) като основа за
реимбурсиране на болничната помощ.
За по-нататъшно подобряване на здравната
система и услугите в областта на общественото здраве е необходимо преодоляването на
редица предизвикателства. Най-вече това са
необходимостта да продължи изпълнението на
здравната реформа, подобряване на достъпа,
особено на финансовия достъп, хармонизиране на здравната информационна система за
мониторинг и оценка на здравната ситуация
и неравенствата, способността на системата
да отговори на обществените очаквания, найвече по отношение на качеството, по-добро
осигуряване на правото на здраве и здравните
потребности на бедните, уязвими и социално
изолирани групи, като се обърне особено
внимание на дейностите относно мигрантите
и ромското население. Същевременно следва
да се обърне внимание на проблема, свързан
с човешките ресурси, управлението на нарастващите разходи за лекарства и овладяване
на нерационалната употреба на лекарствата.
Настоящият документ представлява Двугодишно споразумение за сътрудничество
(ДСС) между Регионалния офис за Европа
на Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването на Република
България от името на правителството за
периода 2012 – 2013 г.
Това Двугодишно споразумение за сътрудничество за 2012 – 2013 г. е част от предварителна средносрочна рамка за сътрудничество
между Регионалния офис за Европа на СЗО
и Министерството на здравеопазването на
Република България за шестгодишния период
2008 – 2013 г., който съответства на периода,
обхванат от Средносрочния стратегически
план на СЗО (MTSP 2008 – 2013). Документът
отразява новото виждане на Регионалния офис
за Европа на СЗО, одобрено от шейсетата сесия
на Регионалния комитет за Европа – „По-доб
ро здраве за Европа“, както и с концепциите,
принципите и ценностите, залегнали в разработването на новата Стратегия на СЗО за
държавите в Европа и Европейската политика в
областта на здравеопазването – „Здраве 2020“.
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Реализирането на целите на споразумението
е отговорност както на Секретариата на СЗО,
така и на правителството на държавата членка.
Настоящият документ представлява практическата рамка за сътрудничество, която
е разработена посредством последователни
консултации между националните здравни
власти и Секретариата за Европа на СЗО.
Като отправна точка на процеса, който води
до конкретни резултати от сътрудничеството,
са взети договорените средносрочни приоритети за сътрудничество 2008 – 2013, конкретизирани в част 1 на документа. През 2010 г.
на шейсетата сесия на Регионалния комитет
бяха приети нови стратегически приоритети
за работа, отразяващи основните проблеми,
пред които са изправени повечето държави
членки в Европейския регион на СЗО и на
които се обръща специално внимание чрез
разработването на новата Европейска политика в областта на здравеопазването – „Здраве
2020“. Сред ключовите приоритети се откроя
ват следните: укрепване на здравните системи,
по-конкретно на първична здравна помощ;
обновяване на общественото здравеопазване,
включително подобрен надзор, превенция на
болестите и промоция на здравето; справяне
с поведенческите здравни детерминанти и рискови фактори; контролиране на хроничните
незаразни болести като сърдечните болести,
рак и диабет; справяне с разпространението на
заразните болести с особено внимание върху
полиомиелит, ХИВ/СПИН, мултирезистентна
туберкулоза, морбили и малария; изпълнение
на международните здравни правила; осигуряване на готовност при извънредни ситуации;
подкрепа на напредъка в опазване на околната
среда и здравето и подкрепа на хармонизацията на здравните информационни системи
и споделяне на знания навсякъде в региона.
Приоритетите и резултатите, детайлизирани
в това споразумение, са основани на тези
ключови приоритетни области. Всичко това
е в резултат на анализите за състоянието на
общественото здравеопазване в региона и дан
ните от националните здравни власти, като
са взети предвид глобалните приоритети на
СЗО (резолюциите на СЗА и РК), насоките
на политиката в тази област, приоритетите на
държавата и стратегическата оценка на СЗО.
Резул тат и т е о т разяват ви ж да ни я та на
държавите членки, а постигането им е съвместна отговорност на всяка отделна държава
членка и Секретариата. За всеки резултат (т.е.
очакван резултат) са дефинирани множество
подрезултати (продукти и услуги), които да
подпомогнат и улеснят изпълнението на вижданията на държавите членки. Предоставянето
им е отговорност на Секретариата.
Документът е структуриран по следния
начин:
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1. Част 1 включва въздействието върху
здравето, чието постигане се цели посредством
договорените средносрочни приоритети и конкретните цели за сътрудничество за периода
2008 – 2013 г. и е във фокуса на съвместните
усилия на правителството и Секретариата на
СЗО. Описва също конкретните приоритетни резултати, които да бъдат постигнати за
периода 2012 – 2013 г.
2. Част 2 включва раздели за бюджета на
споразумението, финансирането му и взаимните ангажименти на Секретариата на СЗО
и правителството.
Анексът към това споразумение включва
обобщение на приоритетните резултати, както
и на подрезултатите и начина на предоставяне.
Предвиждат се три способа:
– Междудържавен способ, при който се
обръща внимание на общите между страните
потребности посредством подходи, обхващащи
целия регион. Очаква се по-голямата част от
работата да бъде извършена по този начин.
– Многод ържавен способ се използва,
когато един подрезултат в рамките на даден
резултат се отнася до ограничен брой страни.
Ресурсите, които съществуват в рамките на
групата, ще се използват оптимално.
– Специфичен за държавата способ на
действие се използва за подрезултати, които
са строго специфични за потребностите и обстоятелствата на индивидуалната държава. Ще
продължи да е от значение, затова в редица
случаи този способ ще бъде предпочетен при
предоставянето.
Условия на сътрудничество
Средносрочните приоритети (част 1) предоставят предварителната рамка за сътрудничество за периода 2008 – 2013 г. Те могат
да бъдат ревизирани по взаимно съгласие
на всеки две години, когато обстоятелствата
налагат необходимостта от такава промяна.
Двугодишните приоритетни резултати и
подрезултати за 2012 – 2013 г., представени в
анекса, могат да бъдат изменяни по взаимно
писмено съгласие между Регионалния офис
за Европа на СЗО и държавата в резултат на,
например, промени в ситуацията в областта
на здравеопазването на държавата, промени в
капацитета на държавата да изпълнява договорените дейности, специфични потребности,
възникнали в рамките на двугодишния период,
или промени в капацитета на Регионалния
офис да предоставя договорените подрезултати или поради промени във финансирането.
Всяка от страните има право да инициира
предложения за изменения.
След подписването на Двугодишното споразумение за сътрудничество правителството
ще определи/потвърди отговорните национални контрапартньори/координатори за
всеки приоритетен резултат и ще определи
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национален контрапартньор/координатор,
който да осъществява редовна връзка с всички
национални контрапартньори/координатори.
Националният контрапартньор/координатор
ще носи отговорност за цялостното изпълнение
на споразумението от страна на министерството, докато Ръководителят на Офиса на СЗО
за държавата (HWCO) ще отговаря от името
на СЗО. Съобразно с това ще се уговори съответният работен план по споразумението,
включително планираните подрезултати и
графикът на изпълнение. Изпълнението ще
започне в началото на двугодишния период
2012 – 2013 г. Регионалният офис ще предостави възможно най-високото ниво на техническа помощ на държавата, като съдейства
чрез офиса си в държавата или чрез други
форми на присъствие в страната. Цялостната
координация и управление на работния план
за държавата е отговорност на Ръководителя
на Офиса на СЗО за държавата.
Разпределението на бюджета на СЗО за
дву годишни я период показва очак ваните
разходи за предоставяне на планираните
подрезултати най-вече на национално ниво,
включително разходи за персонал в държавите, от който се изисква изпълнението на
работния план. Финансирането ще идва както
от корпоративните ресурси на СЗО, така и от
всякакви други ресурси, достъпни чрез СЗО.
Тези средства не следва да се използват за
субсидиране или запълване на недостига от
финансиране в здравния сектор, като добавки
към заплати или за закупуване на стоки и
консумативи. Закупуването на стоки и консумативи и даренията в рамките на действия
за преодоляване на кризи или като част от
демонстрационни проекти ще продължи да
се финансира по допълнителни механизми
в съответствие с правилата и разпоредбите
на СЗО.
Посоченият бюджет не отразява стойността на помощта от страна на техническия и
управленския персонал на СЗО, базиран в
Регионалния офис, в географски разпръснатите офиси (GDOs), както и стойността на
приноса на СЗО Офиса в държавата за предоставянето на планираните подрезултати и
по тази причина числата са значително под
реалната стойност на подкрепата, която ще
бъде предоставена на държавата. Средствата,
включени в споразумението, са средствата на
организацията, предназначени за сътрудничеството на Регионалния офис в рамките на
работния план за държавата.
Ето защо стойността на приноса на СЗО
излиза извън рамките на посочените в този
документ парични средства, тъй като включва
техническа помощ и друг принос от Централния офис, Регионалния офис, географски
разпръснатите офиси и друг нефинансиран
принос от офисите на СЗО в държавите.
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Корпоративните ресурси (членски внос,
CVCA 1 и EURO Flexible2 ресурси) главно ще
бъдат използвани за гарантиране на пълно
постигане на регионалните ключови приоритетни резултати (KPO), както е описано
в документа, озаглавен „Бюджетът на програмата като стратегически инструмент за
отчетност“ (RC61/Inf.Doc/10).
С т ой но с т т а на п ра ви т елс т вен и я п ринос – различен от онова, което може да се
насочи чрез Секретариата на СЗО, не е оценен
в това споразумение.
Следва да се отбележи също, че това споразумение е открито за по-нататъшно развитие и
принос от други източници, които да допълнят
общите цели или да въведат дейности, които
не са включени на този етап.
По-конкретно Регионалният офис за Европа на СЗО ще подпомага координацията с
Централния офис на СЗО, за да се увеличи до
максимум ефективността на интервенциите в
държавите в духа на принципа „Една СЗО“.
ЧАСТ 1
Средносрочни приоритети за сътрудничество в периода 2008 – 2013 г. и приоритети за
2012 – 2013 г.
В отговор на обществените здравни нужди
и на продължаващите усилия за подобряване
на функционирането на здравната система на
национално ниво за периода 2008 – 2013 г. са
определени следните приоритети за сътрудничество:
Приоритет 1: Подобряване на организацията, ръководството и управлението на здравните
системи и предоставянето на здравни услуги,
включително аспектите на готовността за
справяне с кризисни ситуации.
Приоритет 2: Намаляване на здравната,
социалната и икономическата тежест на заразните болести.
Приоритет 3: Укрепване на здравната промоция и превенция на хроничните незаразни
болести.
Приоритет 4: Подобряване на системите
за надзор и мониторинг на околната среда и
безопасността на храните.
Приоритет 5: Намал яване на здравните последствия при извънредни ситуации,
бедствия, кризи и конфликти и свеждане до
минимум на социалното и икономическото
им въздействие.
CVCA (Core Voluntary Contributions Account)
(Основна сметка за доброволен принос) = Средства
за официална помощ за развитие (ODA), които
се предоставят глобално и гъвкаво на СЗО от
донори за финансиране на дейности в одобрени
за официална помощ държави.
2
EURO Flexible са средства, предоставени
доброволно, които осигуряват гъвкавост на ниво
Регионален офис за Европа на СЗО.
1
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Посочените по-горе договорени средносрочни приоритети за сътрудничество за периода
2008 – 2013 г. са взети като отправна точка.
Взети са също предвид новото виждане на
Регионалния офис за Европа на СЗО, одобрено от шейсетата сесия на Регионалния
комитет за Европа – „По-добро здраве за
Европа“, както и концепциите, принципите
и ценностите, залегнали в разработването
на новата Стратегия на СЗО за държавите в
Европа и Европейската политика в областта
на здравеопазването – „Здраве 2020“. Целта
на това споразумение е да въздейства на
здравеопазването, т.е. да се повиши нивото
на здравето и да се намали неравенството
в разпределението на здравните грижи сред
населението.
Договорените средносрочни приоритети
улесняват стратегическата ориентация на
сътрудничеството и служат като основа за
съсредоточаването м у към подбран брой
приоритетни резултати (вижданията на държавите членки), които се считат за постижими
и важни за подобряване на състоянието на
здравеопазването и са област, в която СЗО
може да даде уникален принос.
Приоритетите за периода 2012 – 2013 г. са,
както следва:
ПРИОРИТЕТ 1: Изпълнение на Европей
ската политика в областта на здравеопазва
нето – „Здраве 2020“
Анализ на равнопоставеността и справяне
със социалните детерминанти и здравните
неравенства в съответствие с Резолюция 62.14
на СЗА и препоръките на Европейския преглед на социалните детерминанти и здравното
разделение, по-големи възможности за посрещане на потребностите на бедните, уязвими
и социално изолирани групи от населението
чрез подходите както на здравната, така и на
социалната политика.
ПРИОРИТЕТ 2: Здравна информация, до
казателства, научни изследвания и иновации
Предоставяне на висококачествена, международно хармонизирана информация за
планиране, мониторинг, анализ и оценка на
здравната ситуация и неравенствата. Повишаване на качеството на и капацитета за
събиране, използване на стандартни анализи
и разпространение на здравната информация.
ПРИОРИТЕТ 3: Укрепване на здравните
системи и общественото здраве
Укрепване на институционалния капацитет
за разработването на национални планове
(програми) и стратегии в областта на здравеопазването, оценяването им и оценяване
на функционирането на здравната система.
Подобряване на финансирането на здраве
опазването, човешките ресурси в областта на
здравеопазването, продължаване на здравните
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реформи, подобряване на качеството и безопасността на здравните услуги, разработване на насоки за лечение на ниво първична
здравна помощ.
ПРИОРИТЕТ 4: Хронични незаразни бо
лести и здравословен начин на живот
Разработване на Национална стратегия
за незаразните болести и план за действие,
кои т о да разглеж дат основн и т е рискови
фак т ори, ин тег ри рани меж д усек т орно, и
осигуряват промоция на здравето, като се
обръща внимание на тези рискови фактори.
Намаляване на заболеваемост та, инвалидизацията и преждевременната смъртност,
дължаща се на хронични незаразни болести,
психични разстройства, както и промоция на
здравословния начин на живот. Разработване на междусекторни политики и стратегии
за повишаване на нивото на изпълнение на
Рамковата конвенция на СЗО за контрол на
тютюна чрез използване на рамката MPOWER.
ПРИОРИТЕТ 5: Заразни болести
Оценка и постигане на минимален основен капацитет, както се изисква от Международните здравни правила, за укрепване
на системите за предупреждение и реакция,
използвани при епидемии и други събития
от международно значение за общественото
здраве. Намаляване на тежестта на заразните
болести, включително ХИВ/СПИН и туберкулоза, по-нататъшно укрепване на услугите,
свързани с имунизациите, за да се постигне
елиминиране на морбили, рубеола и синдром
на вродената рубеола, и поддържане на състояние без полиомиелит, водещо до глобално
изкореняване на полиoмиелита.
ЧАСТ 2
Бюджет и ангажименти за 2012 – 2013 г.
2.1. Бюджет и финансиране
Общи ят бюд жет за работни я план по
дейностите в държавата възлиза на 290 500
щатски долара *.
Финансиране
(щ. д.,
хил.)

Бюджет
(щ. д.,
хил.)

· Корпоративни средства (AC,
CVCA и WHO Regional Office
for Europe Flexible)
· Прогнозен VCS (известен с
голяма сигурност) **
· Допълнителен VCS, който
ще се мобилизира

125.3

125.3

25

25

ОБЩО

150.3

140.2
290.5

* Общият бюджет подлежи на корекции на
база на планирания „начин на предоставяне“.
** Прогнозните VCS средства подлежат на
корекции на база на действителните наличности.
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По този начин стойността на приноса на
СЗО излиза извън рамките на паричните средства в този документ, защото включва техническа помощ и друг принос от Централния офис,
Регионалния офис, географски разпръснатите
офиси и принос от друго естество от офисите
на СЗО в държавите. Секретариатът на СЗО
като част от годишния и двугодишен отчет за
изпълнение на бюджета на програмата, представен на Регионалния комитет, ще включи
оценка на това как се разпределят реалните
средства на различните нива (регионално и
по държави) по програмата на държавата,
както и по отделни държави.
2.2. Ангажименти
Правителството и Секретариатът на СЗО се
ангажират да работят заедно за мобилизирането на допълнителните средства, необходими
за постигането на резултатите, дефинирани в
споразумението.
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2.2.1. Ангажименти на Секретариата на СЗО
СЗО се съгласява да предостави според
наличието на средства и съгласно правилата
и разпоредбите си резултатите, определени в
анекса. За всяка местна субсидия или пряк
финансов принос към сътрудничеството ще
се сключват отделни споразумения по време
на изпълнението.
2.2.2. Ангажименти на правителството
Правителството се ангажира във формулирането на политиките и стратегиите и
в процесите, необходими за изпълнение, и
предоставя необходимия персонал, материали, доставки, оборудване и покрива местни
разходи, необходими за постигането на приоритетните резултати, определени в анекса.
За Министерството
За Регионалния офис
на здравеопазването
за Европа на СЗО:
на Република България:
Жужана Якаб,
Стефан Константинов,
регионален
министър на здраведиректор
опазването

АНЕКС – ПРИОРИТЕТНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОДРЕЗУЛТАТИ
Този анекс подлежи на последващи изменения, както е предвидено в Условията на сътрудничество на Двугодишното споразумение.
ПРИОРИТЕТ: Изпълнение на Европейската политика в областта на здравеопазване
то – „Здраве 2020“
Способ на предоставяне
СЦ

Резултати

Подрезултати

1

2

3

СЦ 7

СЦ 7

специф.
за държавата
(СД)

многодържавен
(МнД)

междудържавен
(МжД)

4

5

6

16. По-голям капацитет и ангажираност сред държавите
членки за по-добро осигуряване на правото на здраве
и здравните потребности на
бедните, уязвими и социално
изолирани групи (УГ), с особен
акцент върху дейностите по
отношение на мигрантите и
ромското население и справяне с неравенствата в процеса
на изпълнение към постигане
целите на хилядолетието за
развитие

1) Техническа помощ на властите СД
за включване на проблемите на
равенството и ромите в здравната
политика и програми
2) Участие на български представители в многодържавни дейности по
отношение на здравето на ромите
(с акцент върху 4-та и 5-а цели на
хилядолетието за развитие (MDG)
в контекста на Десетилетието на
ромското включване и работата
на ЕС за приобщаване на ромите)

МнД

62. Подобрен капацитет и възможности за управление за
действия в областта на социалните детерминанти на здравето
и здравните неравенства в рамките на стратегическата рамка
„Здраве 2020“ и в съответствие
с Резолюция 62.14 на СЗА

1) Програма за изграждане на капацитет за укрепване на съществуващото „ноу-хау“ и придобиване на
умения за изпълнение на подхода
„цялото правителство заедно“ по
отношение на социалните детерминанти на здравето (SDH) и
равенството. Включване на обмяна
на добри практики и иновации
при формулиране на политиките,
инвестициите, осигуряването на
здравното равенство и отчетността

МнД

БРОЙ 12
1
СЦ 7

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

3

17. Разработване на национални и поднационални политики,
стратегии и планове за здравеопазване и благосъстояние въз
основа на/или в съответствие
с рамковата политика „Здраве
2020“ и развиване на капацитет
за внедряване на процесите и
механизмите на подхода „цялото правителство заедно“ и
междусекторното взаимодействие на „Здраве 2020“. България
следва да е одобрила новата
политика за здравеопазване
„Здраве 2020“ на 62-рата сесия
на Регионалния комитет в Малта (септември 2012 г.)

1) Участие в регионални консултации по „Здраве 2020“

С Т Р. 1 7
4

5

6

МнД

2) Провеждане на национална СД
кръгла маса с участието на широк
кръг заинтересовани страни за насърчаване на здравето като цел на
цялото правителство в България

ПРИОРИТЕТ: Здравна информация, доказателства, научни изследвания и иновации
Способ на предоставяне
СЦ

Резултати

Подрезултати

специф.
за държавата (СД)

многодържавен
(МнД)

междудържавен
(МжД)

1

2

3

4

5

6

СЦ 10 80. Използване на информационни и аналитични продукти, предоставени от Регионалния офис
на СЗО за Европа на държавите
членки за целите на планирането,
мониторинга и оценката на здравната ситуация и неравенствата на
национално равнище

1) Налични основни национални
групи здравни данни, които дават
възможност за анализ на здравните
потребности и неравенствата, така
че лицата, вземащи решения, да
бъдат информирани

СЦ 10 23. Повишено качество и капацитет за анализ на здравната ситуация, включително събиране,
използване на стандарти, анализ
и разпространение на здравната
информация в България

1) Уеббазирано обучение по ICD-10 СД
(Международна класификация на
болестите – 10-ата ревизия), предоставено на различни езици

МнД

2) Прилагане на инструменти за СД
подобряване на събирането и качеството на демографски и други здравни
статистически данни, включително
налични на различни езици
3) Разпространение и въвеждане СД
на стандарти за подобряване на
достъпността, качеството и съпоставимостта на здравната информация
в България с конкретно внимание
върху въвеждането на ICF* и ICFCY** като легитимни класификации,
превода им, приемането им и прилагането им в България

СЦ 10 24. Разработена Обща европейска здравна информационна
система и рамка, създадена
съвместно с ЕК за хармонизирана здравна информация, и
данни, използвани за вземане
на решения на регионално и
национално ниво

1) Оценка на националната система СД
за здравна информация с препоръки
за подобряване и интеграция
2) Разработване на национален СД
план за интегриране на системите
за здравна информация
3) Внедряване на национална ин- СД
тегрирана система за здравна информация

*
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health): Международна класификация
на функционирането, уврежданията и здравето (МКФ).
**
ICF-CY (Children and Youth): МКФ за деца и младежи.

С Т Р.
1

18

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

3

СЦ 10 26. Изискване и използване на
анализи на политиките и синтезирани прегледи на данни и
доказателства с цел превръщане
на доказателствата в политики
на национално ниво. Участие
в семинари за изграждане на
капацитет и в разработването
на инструменти за създаване
на политики, основани на доказателства

4

1) Подготвителна работа за изграждането на EvipNet EURO***. Първоначално идентифициране на държавите
за мрежите (най-вече изследователи
и лицата, формулиращи политики),
които могат да работят заедно, за
да се определят ключови проблеми
на общественото здраве в държавите
им и потенциална организация за
първоначален работен семинар за
мобилизирането на най-добрия наличен научен потенциал, който да
работи по приоритетните въпроси
чрез ответни мерки по политиките

5

6

МнД

***
EvipNet: Evidence-Informed Policy Network: Мрежа, свързана с разработване на здравни политики,
основани на доказателства.

ПРИОРИТЕТ: Укрепване на здравните системи и общественото здраве
Способ на предоставяне
СЦ

Резултати

1

2

Подрезултати

специф.
за държавата
(СД)

многодържавен
(МнД)

междудържавен
(МжД)

4

5

6

3

СЦ 10 25. Изпълнение на политики за финансиране на здравеопазването, за да се
постигне напредък във или да се поддържат съществуващите постижения
в областта на универсалното здравно
покритие, със специален акцент да
се сведат до минимум отрицателните
последици върху здравния сектор от
финансовата криза и да се осигури
мерк и те за финансиране да бъдат
добре съобразени с приоритетните
услуги в областта на здравеопазването
и общественото здраве

1) Стратегически диалог СД
и т ех н и ческ а помощ за
разрабо т ва не т о на нова
система за заплащане на
болничната помощ и реорганизация на системата
за предоставяне на услуги

СЦ 10 77. Укрепване на базата от знания
по отношение на работещите в областта
на здравеопазването на ниво държава,
регион и в международен план

1) Инструменти на СЗО, CS
тех ническ и консултации
и изграждане на капацитет в подкрепа на стратегическото планиране в
о б л ас т т а н а чов еш к и т е
ресурси в здравеопазването в държавата
2) Технически консултации,
изграждане на капацитет и
насоки за разработване на
работещ Регионален център
за развитие на здравеопазването по човешки ресурси
в здравеопазването, работа
в мрежа

МнД

БРОЙ 12
1

ДЪРЖАВЕН
2

СЦ 10 22. Подобряване на функционирането
на службите по обществено здраве и
дейностите в областта на общественото здраве, въвеждане и оценка на
основани на доказателства политики
за обществено здраве

ВЕСТНИК
3

С Т Р. 1 9
4

5

1) Преглед и оценка на
националните механизми
за финансиране и човешки
ресу рси за сл у жби те по
обществено здраве и разработване на препоръки за
действия

МнД

2) Обучение на обучаващи
по планиране, управление,
мониторинг и оценка на
службите по обществено
здраве

МнД

3) Стандарти и процедури
за акредитация на службите
по обществено здраве

МнД

СЦ 10 79. Подо бря ва не на к аче с т во т о и
безопасността на здравните услуги
посредством интегриран подход, който
акцентира върху пациента, доставчика
и услугата

1) Изграждане на капацитет на Здравната мрежа в
ЮИЕ посредством специални регионални здравни
центрове (безопасност на
к р ъв т а , б е з оп ас но с т н а
трансплантациите, качество на грижите и безопасност на пациентите)

МнД

СЦ 10 83. Мобилизиране и използване на
доказателствени материа ли и анализи от носно к лючови теми, както и сравнителни доказателствени
материали и анализи на здравните
системи за извършване на оценка на
възмож ните политик и (варианти на
политик и) за вземане на решени я
о т носно поли т ик и т е, основа ни на
доказателства, и за извършване на
преглед на въздействието на съответните инициативи

1) Превод на български, СД
отпечатване и разпространение на „Здравни системи в преход“ („Health in
Transition“)(HiT)
2) Представяне на „Здравни СД
системи в преход“ с провеждане на политически
диалог

СЦ 10 85. Мобилизиране и използване на 3) По л и т и че с к и д и а лог СД
приноса от сът рудничеството меж д у (серия за реформата 2 – 4
отделните дисциплини и в меж д у на- диалога)
роден план и принципите на под хода
„knowledge brokering“ с цел подпомагане на решени ята по отношение на
политик ите с фактическ и данни и
доказателства, както и оценката им
СЦ 11 87. Подобряване на капацитета по
отношение регулацията и осигуряване
качеството на медицинските продукти
(лекарства, ваксини, кръвни продукти)
и технологии

1) Изграждане на капаци- СД
тет (посредством съответното обучение на лицата,
формулиращи политиките) за разбиране и проек т и ра не на сис т ема за
р а ц ион а л но и з по л з в а не
на лек арс т вата и мед ицинските технологии при
първичната здравна помощ
и на други нива

6

С Т Р.
1

20

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

3

4

5

6

2) Актуализиране и/или раз- СД
работване на съответните
нормативни документи, за
да се гарантира последователен процес на разработване
и актуализиране на насоките
за лечение (с акцент върху
хроничните незаразни болести)
3) Техническа помощ при СД
прегледа на техническите
параметри на медицинското
оборудване

ПРИОРИТЕТ: Хронични незаразни болести и здравословен начин на живот
Способ на предоставяне
СЦ

Резултати

1

2

СЦ 3 09. България приема списък на приоритетни действия, основани на доказателства за превенция и контрол на
хроничните незаразни болести, в съответствие с Европейския план за действие в областта на незаразните болести.
Тези действия включват интегриране
на системи за надзор, използването на
фискални мерки, преформулирането
на продукти и контрол на пазара за
насърчаване на по-здравословно потребление, промоция на здравето на
работното място, управление на сърдечносъдовия и метаболитния риск и
поетапни подходи за контрол на рака

Подрезултати

специф.
за държавата
(СД)

многодържавен
(МнД)

4

5

3
1) Разработване на Национална СД
стратегия и План за действие
за превенция и контрол на
хроничните незаразни болести,
осъществено в хоризонтална и
вертикална посока

междудържавен
(МжД)
6
МжД

2) По-нататъшно разпростра- СД
нение на Програмата СИНДИ.
3) Изграждане на интегрирана СД
система за надзор и информация за хронични незаразни
болести и укрепване на съществуващите информационни системи с национално значение
4) Подобрена междусекторна СД
координация за промоция на
здравето и намаляване на рисковите фактори (липсата на
физическа активност, нездравословно хранене, злоупотреба
с алкохол и тютюнопушене)
5) Укрепване на първичната СД
помощ по отношение превенцията и контрол на хроничните
незаразни болести
6) Подкрепа при внедряването СД
и изпълнението на национална скрининг програма за рак
на гърдата, рак на маточната
шийка и колоректален рак

СЦ 3 44. Прогресивно приемане и адаптиране на основани на доказателства
интервенции за първична и вторична
превенция на хроничните незаразни
болести в рамките на системата за
първична здравна помощ

1) Разработване на протоколи СД
за поведение и системи за
оценка и управление на риска
за сърдечносъдовите и ракови
заболявания

МжД

БРОЙ 12
1

ДЪРЖАВЕН
2

СЦ 3 07. България прилага принципите и
основаните на доказателства интервенции в съответствие с Европейската стратегия за психично здраве и
План за действие и mhGAP *** (с цел
подобряване на психичното здраве на
населението и качеството на живот на
хора с психични разстройства)

СЦ 6 15. Многосекторни политики и стратегии, създадени за повишаване на нивото
на изпълнение на Рамковата конвенция
на СЗО посредством използването на
рамката MPOWER

ВЕСТНИК
3

С Т Р. 2 1
4

5

6

1) Подкрепа на деинституци- СД
онализацията на услугите за
хора с психични увреждания

МжД

2) Приемане на принципи в СД
съответствие с Европейската
стратегия за психично здраве
и разработване и въвеждане на
програми за обучение на ОПЛ,
психолози, социални работници и медицински сестри за
управление на случаи, работа
по изграждане на положително
отношение на пациентите към
себе си (assertive outreach),
проследяването им

МжД

3) Изпълнение на дейности за СД
подобряване на качеството на
живот и социално приобщаване на деца с интелектуални
увреждания, възрастни хора
с психични разстройства и
техните семейства

МжД

1) Инструменти на политиките,
включително инструменти за
оценката им, свързани с изпълнението на Рамкова конвенция
на СЗО за контрол на тютюна
(WHO FCTC)

МжД

2) Техническа помощ, основана СД
на последните доказателства
3) Най-добри практики за СД
укрепване на капацитета на
България за изпълнение на
Рамкова конвенция на СЗО
за контрол на тютюна
СЦ 6 59. Създаване или укрепване на национални системи за надзор за употребата
на тютюневи изделия и излагането на
тютюнев дим, изградени на базата на устойчивост, стандартизация и съвместимост между държавите и използването
на данни за формулиране на политики
в съответствие с Рамковата конвенция
на СЗО за контрол на тютюна

1) Изграждане на капацитет СД
и техническа помощ за провеждане на проучване сред
подрастващите и младежите
2) Изграждане на капацитет и СД
техническа помощ за използване на данните от проучването
за разработване на сериозни
и основани на доказателства
политики в съответствие с
Рамкова конвенция на СЗО за
контрол на тютюна и насоките
є/ръководните є принципи

***
mhGAP: Наръчник за специалисти извън системата за психиатрична помощ при психични,
неврологични и причинени от употреба на вещества разстройства.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 12

3

4

СЦ 6 14. Разработване и изпълнение на
планове за действие за превенция и
контрол на затлъстяването, включително здравословен начин на хранене
и физическа активност в България, в
съответствие с принципите на Европейската харта за противодействие на
затлъстяването

1) Разработена Национална СД
стратегия за намаляване на
консумацията на сол и храни,
богати на наситени мазнини

СЦ 9 19. Разработване, прилагане и оценка
на национални планове и стратегии за
насърчаване на хранене в съответствие
с „Европейския план за действие на
СЗО по политика в областта на храните и храненето“, приоритизирайки
областите надзор на хранителния статус
и мониторинг на населението с фокус
върху децата

1) План за изпълнение на На- СД
ционална стратегия в област
та на храните и храненето с
акцент върху кърменето

5

2) Разработена политика за
предлагане на храни за деца

6

МжД

3) Инициатива за надзор на СД
затлъстяването в детска възраст (COSI)

2) Разработен механизъм за СД
надзор на храненето за ромското население
3) Техническа помощ при изпълнението на дейности по
Национален план за действие
„Храни и хранене 2011 – 2016“

ПРИОРИТЕТ: Заразни болести
Способ на предоставяне
СЦ

Резултати

1

2

СЦ 1 03. Разработване на многосекторни политики и
планове за изпълнение на
Международните здравни
правила (IHR) в подкрепа
на националната и регионална здравна сигурност,
включително укрепване
на основния капацитет
в областта на общественото здраве относно
надзора и реакцията, както готовността при епидемични и пандемични
болести като грипа

Подрезултати

специф.
за държавата
(СД)

3
1) Индивидуално консултиране или маломащабна помощ като последваща многодържавна дейност (обучение) относно оценка и
изграждане на основния капацитет, свързан
с Международните здравни правила
2) Предоставяне на стратегически и техни- СД
чески съвети за Националната система за
надзор на разпространението на целевите
типове инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО), съгласно модела
и изискванията на Европейския център
за превенция и контрол на заболяванията
(ECDC)
3) Предоставяне на технически съвети за СД
въвеждане на система за надзор относно
навременното откриване и докладване на
ИСМО групи и свързаните с това микроорганизми и уведомяване на съответните
органи
4) Предоставяне на технически съвети на CS
Националния референтен център по ИСМО,
отговарящ за осигуряване на съдействие
при разследване на епидемии, дължащи се
на мултирезистентни патогени и контрол
на ИСМО

4

многодържавен
(МнД)

междудържавен
(МжД)

5

6

МнД
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4

5

6

СЦ 1 29. Поддържане на високо качество на надзора
върху полиомиелита и
обхвата с ваксина, за да
поддържа състояние без
полиомиелит, водещо до
изкореняване на болестта
в глобален мащаб

1) Постигнато е документирано мащабно
ограничаване на полиовируса

МжД

2) Политическа и техническа помощ, предоставена на България за гарантиране на
капацитета за поддържане на състояние без
полиомиелит

МжД

СЦ 1 01. Разработване, изпълняване и поддържане на
политики за поддържане на състояние без полиомиелит (от 2002 г.
насам) и постигане на
елиминиране на морбили и рубеола в Европейския регион до 2015 г.
посредством укрепване
на качествения надзор и
предоставянето на имунизационни услуги

1) Политически и технически насоки,
предоставени на България за увеличаване
на достъпа до имунизационни услуги със
специален акцент върху групите, които не
са получили всички имунизации, и където
е необходимо, провеждане на дейности за
допълнителна имунизация

СЦ 2 34. Oптимизиране на превенцията, диагностиката,
лечението и резултатите
от грижите по отношение
на ХИВ, болести, предавани по полов път, и
вирусен хепатит (B и C)

1) Укрепване на капацитета на държавата, СД
пациентските групи, организациите в общността и НПО за предоставяне на услуги

СЦ 2 04. България приема политики и стратегии за
укрепване на здравните
системи и прилагане на
подходи в областта на
общественото здраве за
превенция и контрол на
ХИВ/СПИН, включително програми, свързани
с контрол на туберкулозата, лекарствена зависимост (включително
заместителна терапия
на зависимост към опиоиди), сексуално и репродуктивно здраве за
спиране на епидемията
от ХИВ в Европа

1) Съдействие за приемане и прилагане на СД
Европейския план за действие на СЗО за
ХИВ/СПИН 2012 – 2015 г.

3) Техническа подкрепа за поддържане на ДС
епидемиологичен и лабораторнооснован
надзор на АФП и високо покритие с полиоваксина

2) Подобряване на имунизационните услуги СД
и увеличаване на обхвата с ваксините за
морбили и рубеола, като се обръща специално внимание на високорисковите групи
3) Оценка на възможността за използване СД
на базата данни на Националната здравноосигурителна каса за наблюдаване на
покритието

2) Отчитане на напредъка с цел елиминиране СД
на предаването на ХИВ от майка към дете
3) Съдействие за постигане на универсален СД
достъп до лечение, грижи, диагностициране
и лечение на съпътстващи инфекции

2) Политически и стратегически насоки СД
за постигане на универсален достъп с цел
превенция и грижи, по-конкретно за основните високорискови групи от населението

МжД

С Т Р.
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СЦ 2 05. Приемане на политики и стратегии за
превенция и контрол
на M/XDR-TB (мултирезистентна и свръхрезистентна туберкулоза),
посредством укрепване
на здравните системи и
подходи в областта на
общественото здраве

ВЕСТНИК
3
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4
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1) Актуализирани и утвърдени национални СД
планове за реакция срещу M/XDR-TB в съответствие с Регионалния план за действие
срещу M/XDR-TB
2) Техническа помощ за България за раз- СД
гръщане на Стратегията за спиране на
туберкулозата (Stop TB Strategy) и отговор
при M/XDR-TB
3) Предприет надзор над резистентността СД
към противотуберкулозни лекарства, със
специално внимание върху ТБ детерминантите

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
Общи съкращения
AC (Assessed contributions) – Членски внос
BCA (Biennial Collaborative Agreement) – Двугодишно споразумение за сътрудничество
CVCA (Core Voluntary Contributions Account) –
Основна сметка за доброволен принос
HWCO (Head of the WHO Country Office) – Ръководител на офиса на СЗО в държавата
HQ (World Health Organization headquarters) –
Централен офис на СЗО
KPO (Key Priority Outcome) – Ключов приоритетен резултат
MTSP (WHO Medium Term Strategic Plan) – Средносрочен стратегически план на СЗО
ODA (Official Development Assistance) – Официална помощ за развитие
OPO (Other Priority Outcome) – Друг приоритетен резултат
SO (Strategic objective) – Стратегическа цел
VCS (Specified Voluntary Contributions) – Конкретизиран доброволен принос
Технически съкращения
MDG (Millennium Development Goals) – Цели
на хилядолетието за развитие
PHC (Primary Health Care) – Първична здравна
помощ
SDH/HI ( Social determinants of health and
inequities) – Социални детерминанти на здравето
и неравенствата
NHPS&P (National health policies, strategies and
plans) – Национални здравни политики, стратегии
и планове

WHO FCTC (WHO Framework Convention on
tobacco control) – Рамкова конвенция на СЗО за
контрол на тютюна
MPOWER (A Policy package to reverse the
tobacco epidemic (Monitor, Protect, Offer, Warn,
Enforce, Raise) – Пакет от политики за преодоляване на тютюневата епидемия (мониторинг,
предпазване, предлагане, предупреждение, налагане, увеличение)
NCD (Non-communicable diseases) – Незаразни
болести
IHR (International Health regulations) – Международни здравни правила
NFPs (National focal points) – Национални
контрапартньори/координатори
M/XDR-TB ( Multidrug and extensively drug
resistant TB) – Мултирезистентна и свръхрезистентна туберкулоза
CBOs (Community based organisations) – Организации в Общността
FD Association (Family doctors Association) – Сдружение на семейните лекари
HiT (Health in transition) – Здравни системи
в преход
ECDC – Европейски център за превенция и
контрол на заболяванията
STIs – Болести, предавани по полов път
RHDC – Регионални центрове за развитие на
здравеопазването
HRH – Човешки ресурси в здравеопазването
1122
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
защита на личните данни и на нейната ад
министрация (обн., ДВ, бр. 11 от 2009 г.; изм.,
бр. 21 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думата „провежда“ се
заменя със „съдейства за провеждането на“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. издава подзаконови нормативни актове
в областта на защитата на личните данни;“
в) създава се нова т. 5:
„5. издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията є, в
случаите, предвидени в закон;“
г) досегашната т. 4 става т. 6 и се изменя
така:
„6. издава решения, правила, методически
указания и други по прилагане на ЗЗЛД или
други актове, ако това произтича от специален
закон;“
д) досегашните т. 5 – 15 стават съответно
т. 7 – 17;
е) създава се нова т. 18:
„18. организира, провежда и осъществява
цялостна координация и контрол на обучението
в областта на защитата на личните данни на
администраторите на лични данни;“
ж) досегашните т. 16 – 18 стават съответно
т. 19 – 21;
з) създава се нова т. 22:
„22. участва в работата на международните
организации по въпросите в областта на защитата на личните данни, както и в преговорите
и сключването на международни договори,
свързани със защитата на личните данни.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По всички въпроси от своята компетентност комисията се произнася със съответен
акт, който се приема с решение.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 7 се изменя така:
„7. утвърждава вътрешни правила за заплатите на служителите в КЗЛД в съответствие с
изискванията на Закона за държавния служител
и подзаконовите актове по прилагането му;“
б) точка 8 се изменя така:
„8. утвърждава длъжностно и поименно
разписание;“
в) точка 9 се изменя така:
„9. назначава и освобождава служителите по
служебно и трудово правоотношение;“.
2. В ал. 2 след думите „пътува в“ се добавя
„страната и“.

ВЕСТНИК
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3. Създава се нова ал. 4:
„(4) За ползването на отпуск от председателя
на Комисията за защита на личните данни се
съставя паметна записка от главния секретар,
която включва всички реквизити на заповедта
за разрешаване на съответния вид отпуск.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 3. В чл. 7, т. 2 думите „чл. 6, ал. 2“ се
заменят с „чл. 6, ал. 3“.
§ 4. В чл. 11, ал. 3 думите „и решенията“
се заличават.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 1 думите „Правна и международна дейност“ се заменят с „Правно-нормативна дейност, обучение и международно
сътрудничество“.
3. В ал. 6 числото „81“ се заменя с „87“.
§ 6. В чл. 16, ал. 1 думите „Държавните
служители и лицата, работещи“ се заменят със
„Служителите по служебно и“.
§ 7. В чл. 22, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. извършва оценяване съгласно Наредбата
за условията и реда за оценяване изпълнението
на служителите в държавната администрация,
приета с ПМС № 314 от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 95 от 2011 г.; изм., бр. 106 от 2011 г.), и
прави предложения за повишаване в ранг или
длъжност или налагане на дисциплинарни наказания съгласно Кодекса на труда и Закона
за държавния служител;“.
§ 8. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Управление на ресурсите
и административно обслужване“:
1. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на комисията в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите за бюджетните предприятия
счетоводни стандарти и указания;
2. съставя и обосновава проект на годишен
бюджет и организира разработването на тригодишна бюджетна прогноза;
3. изготвя месечното разпределение на утвърдения годишен бюджет по икономически
елементи на Единната бюджетна класификация;
4. организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит за
плащания на комисията в съответствие със
Закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година;
5. следи за ефективното разходване на бюджетните средства съгласно отпуснатите лимити
при спазване на финансовата дисциплина;
6. предлага и подготвя корекции по утвърдения годишен бюджет на комисията;
7. обобщава данните и изготвя ежемесечни,
тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на комисията;
8. осъществява счетоводна отчетност в съответствие с нормативните изисквания и указания,
като оформя първични и вторични счетоводни
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документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри; изготвя месечни и годишни
оборотни ведомости;
9. съставя годишния финансов отчет на
комисията;
10. прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
11. съхранява счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
12. подпомага председателя по управлението
на човешките ресурси;
13. изготвя и актуализира длъжностното и
поименното разписание на комисията и нейната
администрация;
14. осигурява методическа, организационна
и техническа подкрепа по разработване на
длъжностните характеристики;
15. съставя, актуализира и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите
от администрацията;
16. организира и отговаря за изготвянето на
актовете, свързани с възникването, изменението
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
17. изготвя и изпраща в законоустановения
срок уведомленията до териториалното поделение на НАП за възникването, изменението
и прекратяването на правоотношенията със
служители на комисията;
18. планира и подпомага организацията по
обучение на служителите с цел повишаване
на квалификацията им и кариерното развитие;
19. изготвя статистически справки за работната заплата и движението на човешките
ресурси в комисията, изготвя всички удостоверителни документи на служителите във връзка
със служебното и трудовото правоотношение;
20. организира стопанисването и експлоатацията на сградния фонд;
21. изготвя проектите на документи за възлагане на обществени поръчки, участва в провеждането на процедурите и организира дейността
по изготвянето и съхраняването на досиетата
на приключилите обществени поръчки;
22. осъществява процесуално представителство по дела, свързани със служебни и трудови
правоотношения, управление на собствеността
на комисията и по Закона за обществените поръчки, и предоставя информация на комисията
по движението им;
23. подготвя проекти на заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя на
комисията;
24. участва при изготвяне и сключване на
договори, по които комисията е страна;
25. организира и поддържа деловодната дейност съобразно действащото законодателство
и вътрешните актове;
26. организира и осигурява архива на комисията;
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27. организира и осъществява движението на
кореспонденцията, съдържаща класифицирана
информация, и нейното архивиране;
28. осигурява и подготвя технически материалите за заседанията на комисията и приетите
актове;
29. осъществява връзките на комисията
със средствата за масово осведомяване след
предварително съгласуване с председателя на
комисията;
30. организира брифинги, пресконференции,
срещи и семинари;
31. анализира публикациите в медиите във
връзка с дейността на комисията и информира ежедневно председателя и членовете на
комисията;
32. организира извършването на преводи на
материали във връзка с дейността на комисията;
33. осъществява протоколната дейност на
комисията и нейната администрация в страната
и в чужбина и осигурява цялостната логистика
по провежданите семинари, работни срещи и
други мероприятия;
34. осигурява транспортното обслужване на
комисията и нейната администрация, както и
дейността по експлоатация, ремонт и поддръжка
на автотранспортната техника в комисията;
35. организира и контролира охраната и
пропускателния режим в сградата на комисията;
36. осигурява отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;
37. осигурява подготовката и действията на
комисията при извънредни ситуации, бедствия,
аварии и кризи.“
§ 9. Член 24 се отменя.
§ 10. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Правно-нормативна
дейност, обучение и международно сътрудничество“:
1. дава правни консултации и становища по
прилагане на законодателството в областта на
защитата на личните данни, действащо в страната, в Европейския съюз и в трети държави;
2. участва в изготвянето или самостоятелно
изготвя проекти на нормативни актове, вътрешни актове и документи;
3. извършва правни анализи, изготвя становища и позиции на комисията по въпроси в
областта на защитата на личните данни, вкл. по
проекти на нормативни актове, по запитвания
от трети лица относно прилагане на ЗЗЛД и
искания по глава шеста от ЗЗЛД;
4. подпомага комисията при разглеждането
на искания на физически лица за реализиране на техни права в областта на защитата на
личните данни;
5. осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на
комисията по чл. 35, с които са приключили производствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 и 5, и
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предоставя текуща информация на комисията
по движението на съдебните дела във връзка
с тези производства;
6. участва в подготовката и провеждането
на преговори за сключване на двустранни и
многостранни споразумения в областта на защитата на личните данни;
7. анализира резултатите от прилагането
на нормативните актове и международните
договори в областта на защитата на личните
данни и дава становища за необходимостта от
предприемане на съответни национални мерки;
8. организира, координира и осъществява
обучението в областта на защитата на личните
данни;
9. координира и участва в осъществяването
на международната дейност на комисията;
10. подпомага комисията при осъществяването на контактите и взаимодействието є с
национални и международни институции, по
въпроси в областта на защитата на личните
данни, както и при обмена на информация във
връзка с изпълнението на задължения, произтичащи от международен договор, по който
Република България е страна;
11. анализира опита и работата на международните организации и институции и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер
и поддържа библиотека на актове и съдебна
практика, свързани с дейността на дирекцията;
12. участва в изготвянето на предложения за
участие в проекти и програми с национално и
международно финансиране, проучване, подготовка и съгласуване на проектна документация,
като следва установените процедури; осъществява съдействие в процеса на мониторинг на
програмите.“
§ 11. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Дирекция „Правни производства
и надзор“:
1. проучва постъпили жалби и изготвя мотивирани правни становища по допустимост и
основателност;
2. изготвя мотивирани проекти на решения;
3. осъществява контролната дейност на комисията, възложена със закон или в изпълнение
на международен договор, по който Република
България е страна, включително обработването
на лични данни в Националната Шенгенска
информационна система;
4. осъществява процесуално представителство по жалби срещу наказателни постановления и срещу актове на комисията по чл. 35, с
които са приключили производствата по чл. 28,
ал. 1, т. 1, 5 и 6;
5. предоставя текуща информация на комисията по движението на съдебните дела по т. 4;
6. изготвя становища, доклади, констативни
актове, актове за установяване на административни нарушения, проекти на задължителни
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предписания и на наказателни постановления,
както и предложения за налагане на временна
забрана за обработване на лични данни;
7. изготвя и предлага за одобрение от комисията методики за прилагане на ЗЗЛД и
правилника при осъществяване на правните
производства и надзор;
8. анализира и обобщава практиката на комисията и дава становища за общото състояние
на системата за защита на личните данни в
областта на правните производства и надзор;
9. поддържа регистри на постъпилите жалби,
изготвените констативни актове, актовете за
установяване на административни нарушения,
издадените наказателни постановления и издадените задължителни предписания;
10. привежда в изпълнение по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
влезлите в сила решения на комисията и издадените наказателни постановления за налагане
на имуществени санкции и глоби;
11. участва в работни групи, експертни съвети
и други мероприятия на комисията.“
§ 12. В чл. 27, т. 4 накрая се добавя „и 7“.
§ 13. В чл. 28, ал. 1 се създава нова т. 7:
„7. заличаване на администратори на лични
данни.“
§ 14. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Производствата пред комисията
завършват с акт съгласно чл. 5, ал. 2.“
§ 15. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Постъпило искане по чл. 36, ал. 1
се разпределя на дирекция „Правни производства и надзор“, която представя становище по
редовността или допустимостта на искането.
(2) Когато искането по чл. 36, ал. 1 е постъпило по електронна поща без наличие на
електронен подпис, искателят се уведомява за
изискванията на чл. 30 по реда на постъпване
на искането.
(3) Искане, което не съдържа данни за нарушени права на искателя и съдържа твърдения
за нарушение на Закона за защита на личните
данни, извършено от администратор на лични
данни, се разпределя на дирекция „Правни
производства и надзор“ за осъществяване на
дейността по чл. 26, т. 3.“
§ 16. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Комисията се произнася с решение по редовността или допустимостта на
искане по чл. 36, ал. 1 в закрито заседание.
(2) С решението по ал. 1 комисията може да
възложи извършването на проверка, събирането
на доказателства или искане на становища от
трети лица.
(3) По допустима жалба се конституират
страните и се определя дата за разглеждане
на жалбата по същество.“
§ 17. В чл. 44, ал. 4 накрая се добавя „от
ЗЗЛД“.
§ 18. В чл. 46 ал. 4 се отменя.
§ 19. Създава се чл. 46а:
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„Чл. 46а. Заявлението за регистрация и
молбата за освобождаване от задължение за
регистрация се подава от администратора или
от изрично упълномощено от него лице чрез
нотариално заверено пълномощно.“
§ 20. В глава четвърта раздел V се изменя
така:
„Раздел V
Издаване на разрешения по чл. 36а – 36б ЗЗЛД
Чл. 50. (1) Исканията по чл. 36а, ал. 7 и
чл. 36б, ал. 1 ЗЗЛД постъпват в комисията по
реда на глава четвърта, раздел I и се разпределят на дирекция „Правно-нормативна дейност,
обучение и международно сътрудничество“.
(2) Към искането си администраторът следва
да представи и:
1. информация относно:
а) характер на данните, които се предоставят;
б) срок на обработване на данните;
в) цел на предоставяне на личните данни;
2. информация за получателя на личните
данни;
3. доказателства, свързани с конкретното
искане.
(3) При констатиране на недостатъци в
искането или при непълнота на представените
доказателства и информация на администратора
се предоставя възможност в срок до 3 дни от
съобщаването да допълни искането си със съответната информация или доказателства. При
неизпълнение на указанията производството
се прекратява.
Чл. 51. (1) В случаите по чл. 36а, ал. 3 ЗЗЛД
комисията извършва преценка за нивото на
защита на личните данни в третата държава
съобразно следните критерии:
1. характер на данните, които се предоставят;
2. срок на обработване на личните данни;
3. цел на предоставяне на личните данни;
4. действията по обработване на лични данни
и всички обстоятелства, свързани с тях;
5. правната уредба в третата държава, имаща отношение към предоставянето на личните
данни;
6. предвидените технически и организационни мерки за защита на личните данни в
третата държава.
(2) Ако комисията констатира, че не е налице
адекватно ниво на защита на личните данни в
третата държава, тя информира за това Европейската комисия и компетентните органи на
другите държави членки.
Чл. 52. В случаите по чл. 36а, ал. 7 и чл. 36б,
ал. 1 ЗЗЛД освен за наличието на изискванията
по чл. 51, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 комисията следи
и за:
1. наличие на условие за допустимост на
предоставянето на лични данни от страна на
администратора, предоставящ данните;
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2. принципи на обработване на данните
съгласно чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД;
3. информираност на лицата, чиито лични
данни се предоставят, за целите на предоставяне, категориите лични данни – предмет
на предоставяне, и получателя на данните в
третата държава;
4. информираност на лицата, чиито лични
данни се предоставят, относно правото им на
достъп до техните лични данни, които се предоставят, както и правото да поискат коригиране
или заличаване на същите;
5. носене на отговорност при неправомерно
обработване на личните данни в третата държава
и предвидена възможност за обезщетение за
претърпени от физическото лице вреди вследствие на това.
Чл. 53. (1) В едномесечен срок от постъпване
на искането по чл. 36а, ал. 7 или чл. 36б, ал. 1
ЗЗЛД или след предоставяне от администратора
на информация и доказателства за исканото
разрешение дирекция „Правно-нормативна
дейност, обучение и международно сътрудничество“ представя пред комисията мотивирано
становище относно:
1. в случаите по чл. 36а, ал. 7 – извършване на проверка на администратора, събиране
на допълнителни доказателства, издаване на
разрешение или отказ от разрешение за предоставяне на лични данни;
2. в случаите по чл. 36б, ал. 1 – анализ на
гаранциите за защита на предоставяните лични
данни от страна на администратора, предоставящ личните данни, и администратора, който
ги получава.
(2) Комисията се произнася с решение, с
което разрешава или отказва предоставянето
на личните данни в третата държава.
(3) В 7-дневен срок от приемане на решението
по ал. 1, т. 2 комисията уведомява Европейската
комисия и компетентните органи на другите
държави членки за взетото решение.
Чл. 53а. Комисията не се произнася с решение и администраторът може да предоставя
лични данни в трета държава, когато е налице
решение на Европейската комисия, с което тя
се е произнесла, че:
1. третата държава, в която се предоставят
лични данни, осигурява адекватно ниво на
защита, или
2. определени стандартни договорни клаузи
осигуряват адекватно ниво на защита.
Чл. 53б. Във всички случаи на предоставяне
на лични данни в трети държави администраторът заявява предоставянето на данни във
водения от КЗЛД регистър по чл. 42, ал. 1.“
§ 21. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. При постъпване на искане за
становище по чл. 54 дирекция „Правно-нормативна дейност, обучение и международно
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сътрудничество“ изготвя и представя на комисията предложение за становище след анализ
на искането.“
§ 22. В глава четвърта се създава раздел IX:
„Раздел IX
Заличаване на администратори на лични данни
Чл. 63а. (1) Производство по заличаване на
администратори на лични данни се образува
въз основа на заявление, подадено от админис
тратора на лични данни или по инициатива на
комисията.
(2) Заявлението за заличаване на админис
тратор на лични данни, подадено по образец,
утвърден от комисията, постъпва по реда на
глава четвърта, раздел I.
(3) Към заявлението администраторът следва
да представи:
1. информация относно правното основание
за заличаване на администратора от регистъра
по чл. 42, ал. 1;
2. доказателства относно изпълнението на
задължението за унищожаване на обработваните
до този момент лични данни, респ. тяхното
предаване на друг администратор на основание
чл. 25, ал. 1 ЗЗЛД.
Чл. 63б. (1) Когато производството се образува по заявление на администратора на лични
данни, в 14-дневен срок от неговото постъпване
дирекция „Информационни фондове и системи“
представя пред комисията мотивирано становище, с което може да се предложи извършване
на проверка на администратора, събиране на
допълнителни доказателства или заличаване
от регистъра по чл. 42, ал. 1.
(2) При стартиране на производството по
заличаване на администратор на лични данни
по инициатива на комисията, комисията може
да реши да бъде извършена проверка относно
изпълнението на изискванията на чл. 17, ал. 4 и
5 ЗЗЛД, преди да бъде извършено заличаването
от регистъра по чл. 42, ал. 1.
Чл. 63в. (1) Всяко заличаване на администратор на лични данни подлежи на отбелязване в
регистъра по чл. 42, ал. 1.
(2) При заличаване на администратор от
регистъра се отбелязват основанието, датата
на заличаването, начинът на подаване на заявлението за заличаване, представените доказателства за изпълнение на задълженията по
чл. 25, ал. 1 ЗЗЛД.
Чл. 63г. Заявлението за заличаване се подава
от администратора или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено
пълномощно.“
§ 23. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Председателят и членовете на
комисията могат да получават допълнителни
възнаграждения в съответствие с изискванията
на Кодекса на труда и подзаконовите актове
по прилагането му.
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(2) Служителите по служебно и трудово
правоотношение от администрацията на КЗЛД
могат да получават допълнителни възнаграждения с постоянен и непостоянен характер в
съответствие с изискванията на Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 314 от 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г.; изм., бр. 106 от
2011 г.) и вътрешните правила за заплатите на
служителите на КЗЛД.“
§ 24. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. Председателят и членовете на комисията имат право на парични средства за
представително облекло в размер до две минимални месечни работни заплати за страната
за всяка календарна година. Индивидуалният
размер на средствата се определя с решение
на комисията, като средствата се осигуряват
от нейния бюджет.“
§ 25. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. Служителите от администрацията
на КЗЛД, назначени по трудово правоотношение, имат право на парични средства за
представително облекло за всяка календарна
година. Индивидуалният размер на средствата
се определя с решение на комисията, като
средствата се осигуряват от нейния бюджет.“
§ 26. Приложението към чл. 14, ал. 6 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 14, ал. 6
Численост на персонала в организационната
структура и административните звена на КЗЛД
Обща численост на персонала
87
в т. ч.:
1. Изборни длъжности
5
1.1. председател
1
1.2. членове
4
2. Главен секретар
1
3. Финансов контрольор
1
4. Обща администрация
26
в т.ч.:
4.1. дирекция „Управление на ресурсите и 26
административно обслужване“
5. Специализирана администрация
54
в т.ч.:
5.1. дирекция „Правно-нормативна дейност, 14
обучение и международно сътрудничество“
5.2. дирекция „Правни производства и надзор“ 22
5.3. дирекция „Информационни фондове и
системи“
18“

Заключителна разпоредба
§ 27. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията
за защита на личните данни и на нейната администрация е приет с решение на комисията,
протокол № 3 от 17.01.2012 г.
Председател: Венета Шопова
1106
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на дирекция на природен парк „Златни
пясъци“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите, дейността и организацията на работа на
дирекция на природен парк „Златни пясъци“
(ДПП), наричана по-нататък „дирекция“.
Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ), създадена със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията
е създадена за изпълнение на заповедта за
обявяване и плана за управление на природен парк „Златни пясъци“, защитена зона
по Директива на ЕС за опазване на дивите
птици – BG0002082 „Батова“ (РМС № 802 от
4.12.2007 г.) и защитени зони по Директива
за запазването на природните местообитания
на дивата флора и фауна BG0000118 „Златни
пясъци“, BG0000132 „Побитите камъни“ (РМС
№ 122 от 2 март 2007 г.), където защитените
зони се припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридичес
ко лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-580 от 14.08.2001 г. на
министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-817 от 28.08.2002 г. на министъра
на околната среда и водите за обявяване на
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защитена местност „Побитите камъни“, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк
и защитената местност.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
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6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
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Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управ
ление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел, след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
други в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
31. участва в комисии на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление на
дирекцията e Варна, ул. Радко Димитриев 10.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
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(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущес
тво и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
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18. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
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Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложенията, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1067
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на дирекция на природен парк „Шуменско
плато“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Шуменско плато“
(ДПП), наричана по-нататък „дирекция“.
Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ), създадена със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията
е създадена за изпълнение на заповедта за
обявяване и плана за управление на природен парк „Шуменско плато“, защитена зона
по Директива за запазването на природните
местообитани я на дивата флора и фау на
BG0000382 „Шуменско плато“ (РМС № 122
от 2 март 2007 г.), където защитените зони се
припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридичес
ко лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-563 от 8.05.2003 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
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всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на нау чна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
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10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управ
ление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
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19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни за: състоянието на горите; растителните
и животинските видове и местообитания
под специален режим; флористичното, растителното и фаунистичното разнообразие;
рекреационния и туристическия потенциал;
културните ценности и други обекти и дейности в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел, след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
други в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
31. у частва в комисии на И А Г и РДГ,
как то и при писмена покана за у частие
в комисии на регионалните структу ри на
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МЗХ, МОСВ, МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол от тяхна страна в района
на дейност на ДПП;
32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията е Шумен, ул. Стара планина 2.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
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Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущес
тво и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление;
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
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22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложени ята, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
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(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1068

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на дирекция на природен парк „Странджа“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Странджа“ (ДПП),
наричана по-нататък „дирекция“.
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Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната
агенци я по горите (И А Г), създадена със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
на основание чл. 159 от Закона за горите.
Дирекцията е създадена за изпълнение на
заповедта за обявяване и плана за управление
на природен парк „Странджа“, защитена зона
по Директива на ЕС за опазване на дивите
п т иц и – BG 0 0 02040 „Ст ран д жа“ (Заповед
№ РД-802 от 4.11.2008 г. на МОСВ) и Защитена зона по Директива за запазването на
природните местообитания на дивата флора
и фауна BG0001007 „Странджа“ (РМС № 122
от 2 март 2007 г.), където защитените зони се
припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-350 от 14.07.2000 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
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управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в територи-
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алния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
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20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под
специален режим; флористичното, растително
и фаунистично разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
др. в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
31. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
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33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията е гр. Малко Търново, ул. Янко
Маслинков 1.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
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3. е третостепен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
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23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложени ята, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
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1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1069

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК  

на дирекция на природен парк „Рилски
манастир“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Рилски манастир“
(ДПП), наричана по-нататък „дирекция“.
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Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ), създадена със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията
е създадена за изпълнение на заповедта за
обявяване и плана за управление на природен парк „Рилски манастир“, защитена зона
по Директива на ЕС за опазване на дивите птици – BG0000496 „Рилски манастир“
(РМС № 335 от 26.05.2011 г.), защитена зона
по Директива за запазването на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
BG0000496 „Рилски манастир“ (РМС № 122
от 2 март 2007 г.), където защитените зони се
припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-310 от 26.06.2000 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
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управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в територи-
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алния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
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20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под
специален режим; флористичното, растително
и фаунистично разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
др. в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
31. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
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33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията е гр. Рила, ул. Бенковски 2.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
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3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
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23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложени ята, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
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1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1070

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на дирекция на природен парк „Русенски Лом“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите, дейността и организацията на работа на
дирекция на природен парк „Русенски Лом“
(ДПП), наричана по-нататък „дирекция“.

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ), създадена със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията
е създадена за изпълнение на заповедта за
обявяване и плана за управление на природен парк „Русенски Лом“; защитена местност
„Калимок – Бръшлен“; защитени зони по
Директива на ЕС за опазване на дивите птици – BG0002025 „Ломовете“ (Заповед № РД-562
от 5.09.2008 г. на МОСВ), BG0002030 „Комплекс
Калимок“ (Заповед № 831 от 17.11.2008 г. на
МОСВ) и защитени зони по Директива за
запазването на природните местообитания и
на дивата флора и фауна BG0000608 „Ломовете“ и BG0000377 „Калимок – Бръшлен“ (РМС
№ 122 от 2 март 2007 г.), където защитените
зони се припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-794 от 19.08.2002 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
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разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
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11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
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на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под
специален режим; флористичното, растително
и фаунистично разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
др. в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
31. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията е Русе, бул. Скобелев 7.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложени ята, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
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1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а
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ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1071

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК  

на дирекция на природен парк „Сините
камъни“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Сините камъни“
(ДПП), наричана по-нататък „дирекция“.

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ), създадена със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията
е създадена за изпълнение на заповедта за
обявяване и плана за управление на природен парк „Сините камъни“, защитена зона по
Директива на ЕС за опазване на дивите птици – BG0002058 „Сините камъни – Гребенец“
(Заповед № РД-834 от 17.11.2008 г. на МОСВ)
и защитена зона по Директива за запазването
на природните местообитания на дивата флора
и фауна BG0000164 „Сините камъни“ (РМС
№ 122 от 2 март 2007 г.), където защитените
зони се припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-763 от 5.08.2002 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
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програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в територи-
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алния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
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20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под
специален режим; флористичното, растително
и фаунистично разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
др. в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
31. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
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33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията е Сливен, пл. А лександър
Стамболийски 1, комплекс „ПЕЧ“, ет. 5.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
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3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
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23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложени ята, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
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1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите и във връзка с
чл. 52, ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1072

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на дирекция на природен парк „Персина“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Персина“ (ДПП),
наричана по-нататък „дирекция“.
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Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната
агенци я по горите (И А Г), създадена със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
на основание чл. 159 от Закона за горите.
Дирекцията е създадена за изпълнение на
заповедта за обявяване и плана за управление
на природен парк „Персина“, защитени зони
по Директива на ЕС за опазване на дивите
птици – BG0 0 02083 „Свищовско-Беленска
низина“ (Заповед № РД-768 от 28.10.2008 г.
на МОСВ), BG0002017 „Комплекс Беленски
острови“ (Заповед № РД-82 от 12.02.2008 г.
на МОСВ), BG0002074 „Никополско плато“
(Заповед № РД-841 от 17.11.2008 г. на МОСВ)
и защитена зона по Директива за запазването
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна BG0000396 „Персина“ (РМС
№ 122 от 2 март 2007 г.), където защитените
зони се припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-684 от 4.12.2000 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
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опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
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11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
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на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под
специален режим; флористичното, растително
и фаунистично разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел, след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
др. в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
31. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
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32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията e гр. Белене, ул. Персин 5.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
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2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
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23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Съставът, устройството, функциите и
задачите на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния
директор на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложени ята, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
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1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1073

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на дирекция на природен парк „Витоша“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Витоша“ (ДПП),
наричана по-нататък „дирекция“.
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Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ), създадена със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията
е създадена за изпълнение на заповедта за
обявяване и плана за управление на природен
парк „Витоша“, защитена зона по Директива на
ЕС за опазване на дивите птици – BG0000113
„Витоша“ (Заповед № РД-763 от 28.10.2008 г.
на министъра на околната среда и водите) и
защитена зона по Директива за запазването
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна BG0000113 „Витоша“ (РМС
№ 122 от 2 март 2007 г.), където защитените
зони се припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-349 от 14.07.2000 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
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управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в територи-
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алния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
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20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под
специален режим; флористичното, растително
и фаунистично разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
др. в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички дейности, предвидени в
горскостопанските планове и програми, както
и документи за тяхното изменение в района
на дейност на ДПП;
31. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
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33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията e София, ул. Антим I № 17.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
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3. е третостепен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
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23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложени ята, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
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1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1074

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на дирекция на природен парк „Врачански
Балкан“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Врачански Балкан“
(ДПП), наричана по-нататък „дирекция“.
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Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ), създадена със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията
е създадена за изпълнение на заповедта за
обявяване и плана за управление на природен парк „Врачански Балкан“, защитена зона
по Директива на ЕС за опазване на дивите
птици – BG0002053 „Врачански Балкан“ (Заповед № РД-801 от 4.11.2008 г. на министъра
на околната среда и водите) и защитена зона
по Директива за запазването на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
BG0000166 „Врачански Балкан“ (РМС № 122
от 2 март 2007 г.), където защитените зони се
припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-934 от 22.07.2003 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
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програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в територи-
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алния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
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20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под
специален режим; флористичното, растително
и фаунистично разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
др. в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
31. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
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33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията e Враца, ул. Иванка Ботева 1.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
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3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
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23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложени ята, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
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1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а
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ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1075

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на дирекция на природен парк „Беласица“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Беласица“ (ДПП),
наричана по-нататък „дирекция“.
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Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ), създадена със заповед на
изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията
е създадена за изпълнение на заповедта за
обявяване и плана за управление на природен
парк „Беласица“ и плановете за управление на
защитена зона по Директива за запазването
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна BG0000167 „Беласица“ (РМС
№ 661 от 16.10.2007 г.), където защитената
зона се припокрива с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
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териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
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12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат
в териториалния обхват на дейност на диркцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
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21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под
специален режим; флористичното, растително
и фаунистично разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел, след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
др. в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
31. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията е с. Коларово, община Петрич,
ул. Беласица 14, кв. 17, УПИ III, имот 447, с
прилежащ терен.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
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3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
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23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени
от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Чл. 10. Структ у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложени ята, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
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(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1076

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на дирекция на природен парк „Българка“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда функциите,
дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Българка“ (ДПП),
наричана по-нататък „дирекция“.
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Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано
т ери т ориа л но звено на Изп ъ л н и т ел нат а
агенция по горите (ИАГ), създадена със заповед на изпълнителния директор на ИАГ
на основание чл. 159 от Закона за горите.
Дирекцията е създадена за изпълнение на
заповедта за обявяване и плана за управление
на природен парк „Българка“, защитена зона
по Директива на ЕС за опазване на дивите
птици – BG0000399 „Българка“ (РМС № 335
от 26.05.2011 г.) и защитена зона по Директива
за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000399
„Българка“ (РМС № 122 от 2 март 2007 г.),
където защитените зони се припокриват с
територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура
на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния
директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването,
устойчивото използване и възстановяване на
горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите
международни ангажименти в тази насока в
териториалния є обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по
прилагане на законодателството в областта
на горите и опазването на околната среда в
териториалния є обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите
на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация,
обективност и безпристрастност в рамките
на своята компетентност.
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност
на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-775 от 9.08.2002 г. на
министъра на околната среда и водите, както
и териториите на защитените зони, посочени
в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и
емблема (лого), която може да възпроизвежда
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Дирекцията:
1. в срок до 31 август всяка година разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на ту-
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ристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАГ;
2. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности
и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на
биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване
на информационни, рекламни, образователни
и други популярни материали;
3. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени,
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от
Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие; туристическото
натоварване в границите на парка;
4. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
5. планира, организира и провежда курсове
за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
6. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
7. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките
на своята компетентност;
8. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
9. организира извършването на научна
дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските,
земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
10. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
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11. участва в процеса на разработване и
изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и
свързаните с тях устройствени и технически
планове и проекти;
12. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
13. участва в процеса на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
14. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
15. подготвя становища по прилагане на
плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената
територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите,
лечебните растения, лова и опазването на
дивеча, защитените територии и биологичното
разнообразие, устройство на територията и
участва в процеса на тяхното приемане;
16. участва в комисиите по приемане на
областните планове за развитие на горските
територии и горскостопанските планове и
програми за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона
за опазване на селскостопанското имущество,
Закона за опазване на земеделските земи и
подзаконовите актове по прилагането им,
както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по
прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони
и защитените територии от други категории,
които попадат в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
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19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и изпълнява и поддържа мерките и мероприятията за защита на горските
територии от пожари;
22. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под
специален режим; флористичното, растително
и фаунистично разнообразие; рекреационния и
туристически потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
23. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване
на биоразнообразието, горите, културното
наследство, рекреацията и туризма;
24. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува
в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел, след
съгласуване с ИАГ;
25. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия,
аварийни замърсявания, бракониерства и
др. в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
26. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
27. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк чрез горски инспектори;
28. санкционира нарушители в предвидените от закона случаи;
29. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопански организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
30. съгласно нормат ивни те док у мен т и
съгласува всички горскостопански дейности
и документи за района на дейност на ДПП;
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31. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРРБ, МВР, при осъществяване на контрол
от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
32. предоставя информация за парка и
оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
33. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
34. организира доброволческата дейност
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
35. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
36. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец,
одобрен от директора на дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“;
37. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието и
храните или изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на дирекцията e Габрово, ул. Минзухар 1.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция
„Гори и лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се
ръководи и представлява от директор, който
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава
от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители – от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът
се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) За директор на дирекцията на природния парк се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 160, ал. 3 от Закона
за горите.
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(5) Правомощията на директора на ДПП
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомо щията си пряко и чрез администрацията на
дирекцията.
Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и
отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. е компетентен орган по реда на чл. 252
от Закона за горите в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
5. издава вътрешни за дирекцията правила, политики и правилници, разработени в
съответствие с действащото законодателство;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление,
устройствени и технически планове и проекти;
13. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства
на дирекцията на стойност до 1000 лв. след
съгласуване с ИАГ;
14. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
15. издава предписания като превантивна
мярка за недопускане на нарушения на националното и европейско природозащитно
и горско законодателство в териториалния
обхват на дейност на дирекцията или като
мярка за отстраняване на последиците от
допуснати нарушения;
16. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
17. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите
правомощия;
18. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
19. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
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20. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
21. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
22. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
23. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени от закона, може да делегира с писмена
заповед на други служители от дирекцията свои
правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки
конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед
длъжностно лице от състава на дирекцията.
Ч л. 10. Ст ру к т у рата и численост та на
дирекцията се определят в длъжностното
разписание на дирекцията.
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на
служителите в дирекцията на природния парк
се определят с длъжностни характеристики,
утвърдени от директора.
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху
дейностите, осъществявани в териториалния
обхват на дейност на дирекцията, се извършва
от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се
назначават по реда и при условията на чл. 198
от Закона за горите.
Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по
въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да
бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите
на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху наличния документ.
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк
се води регистър на договорите на хартиен
носител.
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(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с приложенията, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния
парк се води на хартиен носител регистър
за извършените проверки на дейността на
дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. Работното време на дирекцията е
от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30
до 13,00 ч.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка
за издръжка и мероприятия, която ежегодно
се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ.
Чл. 20. Дирекцията формира приходи от
дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири
и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона
и водещи до постигане целите на парка и
защитените зони.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за защитените територии.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на дирекцията на природния
парк.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
1077
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 15
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Работник в дървообработването“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 543090 „Работник в дървообработването“
от област на образование „Производство и
преработка“ и професионално направление
543 „Производствени технологии – дървесина,
хартия, пластмаси и стъкло“ 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 543090 „Работник в дървообработването“ съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
първа степен на професионална квалификация
за специалностите 5430901 „Производство на
фасонирани материали“, 5430902 „Производство на тапицирани изделия“, 5430903 „Производство на бъчви“, 5430904 „Производство
на плетени изделия от дървесина“, 5430905
„Производство на врати и прозорци“ и 5430906
„Производство на мебели“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 1 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове 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 определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване
на професията 543090 „Работник в дървообработването“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Работник в дървообработването“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и избираемата подготовка.
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(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.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Работник
в дървообработването“
Професионално направление:
543

Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Наименование на професията:
543090

Работник в дървообработването

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5430901

Производство на фа- Първа
сонирани материали

5430902

Производство на та- Първа
пицирани изделия

5430903

П р о и з в о д с т в о н а Първа
бъчви

5430904

П р о и з в о д с т в о н а Първа
плетени изделия от
дървесина

5430905

Производство на вра- Първа
ти и прозорци

5430906

Производство на ме- Първа
бели

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 г.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в дървообработването“ 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.,
За повед № РД- 09-34 о т 22.01.20 0 4 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.20 07 г., Заповед № РД- 091891 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 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 за ученици е завършен
шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията
„Работник в дървообработването“ входящото
минимално образователно равнище за лица,
навършили 16 години, е завършен начален
етап на основното образование или успешно
завършен курс за ограмотяване по реда на
Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията „Работник в
дървообработването“ с придобиване на първа
степен на професионална квалификация не се
изисква обучаваните да притежават професионален опит по професии от професионалното
направление.
За лица с професионален опит по тази
или дру га сходна професи я се организира надграждащо обучение за усвояване на
компетенциите, описани в т. 4 на ДОИ за
придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“, които
лицето не притежава.
2. Описание на професиятa
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.)
Работникът в дървообработването може
да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които
се произвеждат материали и изделия от дър-
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весина – фасонирана дървесина, слепена и
слоистослепена дървесина, детайли за подови
настилки, детайли за облицоване на стени,
плочи от дървесина, мебели, врати и прозорци,
тапицирани изделия, художествени изделия от
дървесина, музикални изделия от дървесина,
детски играчки от дървесина, плетени изделия
от дървесина, бъчви, амбалажи, опаковки и
палети от дървесина и други специални изделия от дървесина.
Работникът разпознава и използва необходимите по количество и качество суровини,
основни и спомагателни материали за производството на изделия от дървесина. Обработва
дървесината с ръчни инструменти и извършва
ръчно шлифоване, подрежда дървения материал на фигури, изпълнява в последователен
ред различните технологични операции.
Работникът в дървообработването прилага
правилата за здравословни и безопасни условия
на труд. Работната среда в предприятията за
дървообработване и производство на мебели
се характеризира със завишени нива на шум,
прах, химически вещества, които не трябва
да надхвърлят пределно допустимите норми.
Тези условия на труд налагат работникът в
дървообработването задължително да използва защитно работно облекло, маски за лице,
ръкавици, очила, защитни приспособления
за уши и др.
Той може да работи: в производствени
помещения с дървообработващи машини;
на работни места за ръчни и спомагателни
операции; в складове за материали и готова
продукция; в сушилни стопанства. Отговаря
за качеството на своята работа и на произведената продукция.
В своята професионална дейност работникът използва следните предмети и средства
на труда:
· суровини, основни и спомагателни материали, обков;
· ръчни инструменти и приспособления;
· универсални и специализирани дървообработващи машини и режещи инструменти за
тях, съоръжения и инструменти за заточване;
· средства за вътрешнозаводски транспорт,
опаковъчна техника, контролно-измервателни
уреди;
· т ех н и ческ а док у мен та ц и я (чер т еж и,
спецификации, разходни норми, инструкции,
схеми);
· работно облекло, лични и колективни
предпазни средства.
Работното време на работника в дървообработването е с нормална продължителност, а
за производства, които се характеризират със
завишени количества на химически вещества
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(формалдехид в лепилата, ацетон, бензол,
толуол в лаковете и др.), то е намалено с
продължителност съгласно Кодекса нa труда.
Лицата, практикуващи професията, трябва
да бъдат физически издръжливи, подвижни
и сръчни.
В професионалната си дейност работникът
трябва да проявява съобразителност, чувство
за отговорност и умения да реагира правилно
в критична ситуация. Необходимо е да осъществява ефективна комуникация с колеги,
с ръководството на предприятието, както и
да умее да работи в екип.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Обучаваният може да придобие първа степен на професионална квалификация и по друга
специалност от професионалното направление, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления, и
отрасловата задължителна професионална
подготовка – единна за всички професии от
професионалното направление, се зачита.
Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в
дървообработването“ може да продължи обучението си за придобиване на втора и/или на
трета степен на професионална квалификация
по друга професия от професионално направление „Производствени технологии – дървесина,
хартия, пластмаси и стъкло“, ако отговаря
на изискването за входящо минимално образователно равнище, като обучението му по
задължителната 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-01-426 от 30.05.2011 г. и
РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилият първа степен на квалификация по професията „Работник в дървообработването“ може да заема длъжности от
единична група 752 Работници по обработка
на дърво, мебелисти и сродни на тях, както
и други длъжности, допълнени и 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:
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· знае и прилага основните правила за
безопасна работа;
· не замърсява при работа околната среда;
· спазва изискванията за противопожарна
безопасност;
· описва възможните вредни въздействия
в работната среда;
· дефинира правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда; разбира договорните отношения
между работодател и работник;
· осъществява ефективна комуникация при
изпълнение на трудовата дейност, съдейства и
търси помощ от членовете на екипа, отнася
се с чувство за отговорност при изпълнение
на задачата, която му е възложена;
· притежава умения и способности да
спазва устни или писмени инструкции;
· разбира своята роля в производството
и съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Производствени
технологии – дървесина, хартия, пластмаси
и стъкло“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· умее да разчита условни знаци и означения в чертежи и планове;
· познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните
операции;
· познава основните процеси, машини,
апарати, съоръжения и инсталации в производството на изделия от дървесина.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Работник в дървообработването“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· разпознава, извършва подбор и използва
обла и фасонирана дървесина, слоиста дървесина, плочи от дървесина и спомагателни
материали;
· извършва първично разкрояване на дървесина – обла и фасонирана, плочи;
· подрежда дървения материал;
· подава за обработване, поема и подрежда
обработените детайли;
· използва ръчни инструменти, машини и
съоръжения в своята работа;
· транспортира обработените материали
до машини, съоръжения и работни места по
потока на технологичния процес;
· извършва опаковане, товаро-разтоварни
дейности и укрепване на товари;
· спазва нормат ивни те изиск вани я за
здравословни и безопасни условия на труд.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Работник в дървообработването“
1. Описва и прилага основните правила 1.1. Спазва и прилага правилата и инструкциите за безопасна работа
за здравословен и безопасен труд на 1.2. Не замърсява с работата си околната среда
работното място
1.3. Описва възможните вредни въздействия в работната среда
1.4. Описва и изпълнява изискванията за изхвърляне и съхраняване
на вредни за околната среда отпадъци
1.5. Спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна
охрана на работното място
1.6. Предприема действия за гасене на пожар
2. Осъществява ефективна комуника- 2.1. Умее да формулира въпроси
ция при изпълнение на трудовата си 2.2. Участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси
дейност в работен екип
помощ от членовете на екипа
2.3. Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача
2.4. Прави отчет за извършената работа
3. Дефинира правата и задълженията 3.1. Разбира договорните отношения между работодател и работник
си като участник в трудовия процес 3.2. Познава трудовоправните отношения в производственото
съгласно Кодекса на труда
звено на предприятието
3.3. Разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си
4. Умее да разчита технологична 4.1. Разчита условните знаци и означения в работни чертежи и
документация
планове
4.2. Описва видовете техническа и технологична документация,
използвана при производство на изделия от дървесина
Специфични за специалност 5430901 „Производство на фасонирани материали“
5. Изпълнява операции по преработка 5.1. Разпознава трупите за бичене по дървесни видове
на трупи и бичени материали чрез ос- 5.2. Разпознава свойствата и недостатъците по облата дървесина
новни машини за рязане на дървесина 5.3. Познава и спазва правилата за работа с машини за бичене
на трупи
5.4. Познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение
на технологичните операции
5.5. Извършва преработване на трупи на основните дърворезни
машини
5.6. Обслужва дейности за механизиране на подаването и обработването на трупите
5.7. Познава и спазва правилата за безопасна работа в дърворезното производство
5.8. Извършва сортиране и антисептиране на фасонираната дървесина
6. Изпълнява операции по разпознава- 6.1. Разпознава и подрежда на фигури фасонираните материали
не, измерване, маркиране, кубиране и 6.2. Разпознава свойствата и недостатъците по фасонираната
сортиране на фасонираните материали дървесина
6.3. Измерва, кубира и маркира фасонирани дървесни материали
6.4. Сортира и подрежда заготовки за получаване на елементи за
дървени подови настилки
6.5. Сортира и подрежда заготовки за получаване на елементи за
дървени стенни облицовки
6.6. Сортира и подрежда заготовки за получаване на елементи за
дървени амбалажи и опаковки
6.7. Сортира и подрежда заготовки за получаване на елементи за
дървени палети
7. Участва в производството на детайли
от различни заготовки и с различно
предназначение за амбалаж, за палети,
за подови настилки, за стенни облицовки и други изделия от дървесина

7.1. Познава изискванията и ги прилага на практика при подбирането на материали за производство на различни детайли
7.2. Познава основните процеси в производството на детайли за
амбалаж, за подови настилки и за облицовки
7.3. Подава и поема заготовки за обработване на машини при
производството на детайли и елементи за амбалаж, подови настилки и облицовки
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Работник в дървообработването“
8. Извършва опаковане, товаро-разто- 8.1. Участва при опаковане на детайли и готови изделия
варни и укрепващи дейности
8.2. Извършва товаро-разтоварни дейности на детайли и на готовите изделия
8.3. Участва в укрепване на детайли и готови изделия в транспортни средства
Специфични за специалност 5430902 „Производство на тапицирани изделия“
9. Изпълнява операции по разпозна- 9.1. Разпознава и използва тапицерски материали (масивна дърване и подбор на различни видове весина, дървесни плочи, шперплат, платове, кожи, поропласти,
тапицерски материали
вата, тапицерски гвоздеи и др.)
9.2. Проявява съобразителност, технически усет и способности
при работа с основни и спомагателни материали
10. Описва технологичните процеси за 10.1. Умее да разчита технологична документация
производство на тапицирани изделия 10.2. Познава основните процеси, машини, апарати и съоръжения
в производството на детайли от дървесина за тапицирани мебели
10.3. Знае предназначението, устройството и принципа на действие
на машини за рязане на тапицерски материали (платове, кожи,
поропласти – дунапрен, пеногума)
10.4. Знае предназначението, устройството и принципа на действие
на шевни машини
10.5. Умее да използва инструменти и съоръжения при производство на тапицирани мебели
11. Изпълнява технологични операции за подготовка на тапицерските
материали, изграждане на тапицерски
основи и тапициране с поропласти

11.1. Притежава умения за разкрояване на материалите
11.2. Извършва основни операции с ръчни и механизирани инструменти (шиене, коване)
11.3. Притежава умения за работа с пружинен пакет и поропласти
11.4. Спазва технологична дисциплина при изпълнение на технологичните операции

12. Извършва опаковане, товаро-раз 12.1. Участва при опаковане и товаро-разтоварни дейности на
товарни и укрепващи дейности
готовите изделия
12.2. Участва в укрепване на готови изделия в транспортни средства
Специфични за специалност 5430903 „Производство на бъчви“
13. Изпълнява операции по разпознаване, измерване, кубиране, маркиране и сортиране на обла дървесина,
използвана за производство на бъчви
и други артикули на бъчварското
производство

13.1. Разпознава и сортира по видове и недостатъци обла дървесина,
използвана за производство на бъчви (дъб, бук, акация, черница)
13.2. Измерва, кубира и маркира обла дървесина, използвана за
производство на бъчви
13.3. Сортира и подрежда детайли за бъчви и други дървени опаковки
13.4. Разпознава свойствата и недостатъците на дървесните видове

14. Изпълнява операции по преработка 14.1. Познава и спазва правилата за работа на машини за бичене
на обла и фасонирана дървесина чрез и цепене на обла дървесина
основни машини за рязане и цепене 14.2. Познава и спазва технологичната дисципина при изпълнение
на операции
14.3. Обслужва дейности, свързани с механизираното подаване и
обработване на трупите
14.4. Извършва преработване на трупи на основните дърворезни
машини
14.5. Сортира и подрежда бичена и цепена дървесина на фигури
14.6. Познава и спазва правилата за безопасни условия на труд в
дърворезното производство
15. Произвежда детайли от различни 15.1. Познава изискванията и ги прилага на практика при под
заготовки, предназначени за получава- бирането на дървесина за производство на различни детайли,
не на бъчви и други дървени опаковки използвани за получаване на бъчви и други дървени опаковки
(бурета, каци, бъклици)
15.2. Познава основните процеси в производството на заготовки
за бъчви и други дървени опаковки
15.3. Подава за обработване, поема и подрежда на фигури обработените детайли, предназначени за получаване на бъчви и други
дървени опаковки
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Работник в дървообработването“
16. Изпълнява операции по сглобяване 16.1. Участва в сглобяване на дъна на бъчви, бурета, каци и други
на бъчви и други дървени опаковки дървени опаковки
16.2. Участва в сглобяване на тела (фенери) на бъчви, бурета,
каци и други дървени опаковки
16.3. Участва в „опалването“ на фенери на бъчви, бурета, каци и
други дървени опаковки
16.4. Участва в обработването на външната повърхност на бъчви,
бурета, каци и други дървени опаковки за съхраняване на течности,
пулпове и други хранителни продукти
17. Извършва опаковане, товаро-раз 17.1. Участва при опаковане и товаро-разтоварни дейности на
товарни и укрепващи дейности
готовите изделия
17.2. Участва в укрепване на готови изделия в транспортни средства
Специфични за специалност 5430904 „Производство на плетени изделия от дървесина“
18. Изпълнява операции по разпоз- 18.1. Разпознава и подрежда дървени фасонирани материали
наване, подбор и подреждане на 18.2. Разпознава и подбира обла тънка дървесина, използвана за
дървесината
плетене
18.3. Разпознава и подбира спомагателните материали и артикули
19. Извършва първична обработка на 19.1. Обработва дървесината с ръчни инструменти (белене, цепене)
материалите
19.2. Извършва ръчно шлифоване
19.3. Нанася ръчно защитно-декоративни покрития
20. Извършва основни технологични
операции и процеси при производството на плетени изделия от тънка
и цепена дървесина

20.1. Познава и умее да прилага видовете сплитки при изплитане
на изделия
20.2. Познава и описва технологията за изплитане на плосък
елемент, като плот на маса, седалка на табуретка, дъно на ракла
20.3. Познава и описва технологията за изплитане на криволинеен елемент, като облегалка на стол, на седалка-облегалка на
шезлонг и др.
20.4. Познава и умее да прилага различни възли и примки за привързване и укрепване на изплетените елементи, агрегати и изделия

21. Изпълнява операции по финишно 21.1. Познава видовете шкурки и извършва ръчно и механизирано
обработване на готовите изделия
шлифоване и почистване
21.2. Познава материалите за предпазване на изделията от разрушаване чрез нанасяне на защитно-декоративни покрития
22. Извършва опаковане, товаро-раз 22.1. Участва при опаковане и товаро-разтоварни дейности на
товарни и укрепващи дейности
готовите изделия
22.2. Участва в укрепване на готови изделия в транспортни средства
Специфични за специалност 5430905 „Производство на врати и прозорци“
23. Изпълнява операции по разпоз- 23.1. Разпознава и подбира дървесни материали
наване, подбор и подреждане на 23.2. Разпознава и подрежда дървени фасонирани материали за
дървесината
сушене
23.3. Подбира спомагателните материали и артикули
24. Извършва първична обработка на 24.1. Обработва дървесината с ръчни инструменти (реже с ръчен
дървесината и материалите
трион; работи с чук; пробива отвори с маткап)
24.2. Извършва ръчно шлифоване
24.3. Нанася ръчно лепила и защитно-декоративни покрития
25. Изпълнява основни технологични 25.1. Извършва спомагателни дейности при пресоване
операции и процеси при производ- 25.2. Извършва транспортиране на обработените материали до
ството на врати и прозорци
машини, съоръжения и работни места по потока на технологичния процес
25.3. Извършва предварително сглобяване на детайли
25.4. Подава за обработване, поема и подрежда обработените
детайли и готовите агрегати и изделия
25.5. Извършва ръчно обработване на повърхността на агрегатите
и изделията
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Работник в дървообработването“
26. Изпълнява операции по опаковане, 26.1. Извършва опаковане на готовите изделия
товарене, укрепване, транспортиране и 26.2. Извършва товаро-разтоварни дейности на готовите изделия
разтоварване на обработените изделия 26.3. Подпомага монтажа на изделията на място на обекта
Специфични за специалност 5430906 „Производство на мебели“
27. Изпълнява операции по разпознаване, обработване с ръчни инструменти и разкрояване на фасонирана
дървесина и на дървесни материали
(плочи от дървесни частици, плочи от
дървесни влакна, шперплат)

27.1. Подрежда фасонирана дървесина на фигури за изкуствено
сушене в камери
27.2. Разпознава и използва масивна дървесина, дървесни и спомагателни материали
27.3. Подпомага или извършва първично разкрояване на дървесина и плочи
27.4. Обработва дървесина с ръчни инструменти и извършва ръчно
шлифоване
27.5. Спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

28. Изпълнява операции по сглобява- 28.1. Познава основните процеси в производството на мебели и
не и събиране на несложни мебелни други изделия от дървесина
агрегати от масивна дървесина
28.2. Извършва спомагателни дейности с дървообработващи машини, с механизирани и с ръчни инструменти
28.3. Извършва спомагателни дейности при облицоване на плочи
с фурнир или с фолио
28.4. Подава за обработване, поема и подрежда обработените
детайли от масивна дървесина и плочи
28.5. Извършва транспортиране на обработените материали до
машини, съоръжения и работни места по потока на технологичния процес
28.6. Извършва сглобяване на несложни агрегати
28.7. Извършва монтаж на обков
29. Извършва проверка на обработе- 29.1. Извършва измерване и проверка на размерите на обработените детайли и агрегати и ги опакова ните детайли и агрегати
29.2. Подпомага или извършва самостоятелно предварителен
монтаж и демонтаж на готово изделие
30. Изпълнява операции по опаковане, 30.1. Опакова детайли, агрегати и готови изделия
товарене, укрепване, транспортиране и 30.2. Подпомага товаро-разтоварни дейности на готовите изделия
разтоварване на обработените изделия 30.3. Укрепва товарите върху превозното средство

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети, а по практика – в учебни
работилници или базови обекти (предприятия)
при предварително сключени договори.
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване – учебни маси, столове,
учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (мултимедиен проектор и др.).
Помощно оборудване – чертожни инструменти, мостри, дървесина.
Учебни помагала – табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за
съответната специалност, схеми за устройството
на различните видове машини, нагледни материали за организация на работните места в
професията (специалността), филми за техноло-

гичната последователност при изработване на
различни видове изделия от дървесина, комплект учебници по всички изучавани предмети.
5.2. Учебна работилница
5.2.1. Общи изисквания за учебна работилница
Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни
помагала съобразно усвояваната професия и
специалност. Учебните работилници трябва да
осигуряват работни места за всички обучавани,
както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност. За работно място се счита
площта, върху която се намират машините,
съоръженията и инвентарът, необходими за
работа.
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Основно оборудване – тезгяси, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели,
реални образци, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти, съобразени
с изискванията и целите на професионалната
подготовка.
5.2.2. Специфични изисквания за учебна
работилница за „Производство на фасонирани
материали“
Учебната работилница за „Производство на
фасонирани материали“ трябва да разполага
с банциг с вагонетка; циркуляр за надлъжно
рязане на дървесина; циркуляр за напречно
рязане на дървесина и универсален банциг.
5.2.3. Специфични изисквания за учебна
работилница за специалност „Производство на
тапицирани изделия“
Учебната работилница за „Производство на
тапицирани изделия“ трябва да разполага със:
циркуляр за напречно рязане на дървесина;
универсален банциг за рязане на дървесина;
циркуляр за надлъжно рязане на дървесина;
абрихт; щрайхмус; банциг за рязане на площни
текстилни материали; банциг за рязане на поропласти; шевна машина; ръчни електрически
инструменти за пробиване, забиване на кламери
и гвоздеи, за навиване на винтове.
5.2.4. Специфични изисквания за учебна
работилница за специалност „Производство
на бъчви“
Учебната работилница за „Производство на
бъчви“ трябва да разполага със: циркуляр за
напречно рязане на дървесина; универсален
банциг; циркуляр за надлъжно рязане на дървесина; машина за цепене на обла дървесина;
абрихт; щрайхмус; универсална фреза; лентова
шлайфмашина; пробивна машина; съоръжение
за събиране на фенери; помощни съоръжения,
като кнехтове за стягане; ръчни електрически
инструменти за пробиване и шлайфане; печка
за опалване.
5.2.5. Специфични изисквания за учебна
работилница за специалност „Производство на
плетени изделия от дървесина“
Учебната работилница за „Производство
на плетени изделия от дървесина“ трябва да
разполага със: циркуляр за напречно рязане
на дървесина; универсален банциг; циркуляр
за надлъжно рязане на дървесина; абрихт;
щрайхмус; бусола или струг; гореща преса;
универсална фреза; лентова шлайфмашина; пробивна машина и с други помощни съоръжения,
като кнехтове за стягане, ръчни електрически
инструменти.
5.2.6. Специфични изисквания за учебна
работилница за специалност „Производство на
врати и прозорци“
Учебната работилница за „Производство на
врати и прозорци“ трябва да разполага със:
циркуляр за напречно рязане на дървесина; универсален банциг; циркуляр за надлъжно рязане
на дървесина; абрихт; щрайхмус; шипорезна
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машина; гореща преса; универсална фреза;
лентова шлайфмашина; тривалова шлайфмашина; пробивна машина и с други помощни
съоръжения, като кнехтове за стягане, ръчни
електрически инструменти.
5.2.7. Специфични изисквания за учебна
работилница за „Производство на мебели“
Учебната работилница за „Производство на
мебели“ трябва да разполага със: циркуляр за
напречно рязане на дървесина; универсален банциг; циркуляр за надлъжно рязане на дървесина;
абрихт; щрайхмус; гореща преса; универсална
фреза; лентова шлайфмашина; пробивна машина, кантираща машина и с други помощни
съоръжения, като кнехтове за стягане, ръчни
електрически инструменти; кабина за нанасяне
на защитно-декоративни покрития; пистолети
за шприцване на покрития.
6. Изисквания към обучаващите по теория
и практика
Право да преподават по теория и по практика
имат лица с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от област „Технически науки“, съответстващи на учебните предмети или на модули
от отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране и разширяване на професионалните и
педагогическите знания и умения.
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НАРЕДБА № 16
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Треньор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 813030
„Треньор“ от област на образование „Услуги
за личността“ и професионално направление
813 „Спорт“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 813030 „Треньор“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8130301
„По вид спорт“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по специалността по чл. 2.
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Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 813030 „Треньор“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Треньор“ 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 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 разработване и утвърждаване 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“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Треньор“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813030

Треньор

Специалност: По вид спорт

Степен на професионална квалификация:

8130301 По вид спорт

Четвърта

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, навършили 16 г.
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За придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация по професията „Треньор“ 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-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-091690 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 № РД09-1728 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 завършено средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Треньор“ с придобиване на четвърта степен на професионална
квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.
За лица със завършено средно образование
и професионален опит по професията или
проведено професионално обучение, свързано с професионално направление „Спорт“, за
професията „Треньор“ е необходимо надграждащо обучение, което включва усвояване на
компетенции, които кандидатът за обучение
не притежава. 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.
Професионалното образование, обучение
и квалификация за професията „Треньор“ се
извършват при спазване на изискванията на
Закона за професионално обучение и образование, Закона за физическото възпитание и
спорта и произтичащите от него нормативни
документи съобразно Препоръките на Европейската квалификационна рамка за учене през
целия живот (ЕКР).
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 четвърта степен на професионална квалификация по професията „Треньор“
може да заема длъжността „Треньор“. Треньорът
е по вид спорт във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват
тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират
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физическото възпитание и спорта (спортни
клубове, спортни федерации и национални
спортни организации). Треньорът може да се
реализира професионално и в спортните клубове,
които развиват и осъществяват професионален
спорт (акционерни дружества) – професионални
спортни клубове, или в сдружения с нестопанска
цел – професионални спортни клубове.
Треньорът изпълнява задълженията си като
член на професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма,
при планиране и извършване на определените
от работодателя трудови дейности.
Те са: подготвителни, основни и заключителни.
· Подготвителни дейности:
Подготвителните дейности на треньора
обхващат: запознаване с длъжностната характеристика, която е разработена и утвърдена
от работодателя; запознаване с изискванията
за безопасни условия на труд; запознаване с
динамиката на системата за физическо възпитание и спорт на Република България и
на спортната организация, в която работи;
запознаване с актуалните проблеми на вида
спорт; участие в предварителни проучвания за
ориентацията, предпочитанията и мотивацията на кандидатите за занимания с конкретен
вид спорт; участие в диагностични процедури
за първоначални проучвания на възрастовите
психо-физически особености на кандидатите за
занимания с конкретен вид спорт; запознаване с
резултатите от проучванията за здравословното
състояние на кандидатите за спортни занимания и диагностика на изходните параметри на
специфичната за дадения вид спорт физическа
годност и координационно-двигателни способности; подбор и начална селекция на деца и
юноши; контрол и оценка на тренираността на
спортистите с различно ниво на подготовка;
участие в процедурите по утвърждаване на
учебно-тренировъчни планове и тренировъчни
програми; планиране на макроструктурата,
мезоструктурата и микроструктурата на тренировъчния процес; изготвяне план-графика
на тренировъчните занимания; запознаване
с техническото състояние и характеристики
на общите и специфичните спортни уреди
и други технически средства и аксесоари за
провеждането на различните по съдържание и
насоченост тренировъчни занимания; участие
в проверката и подготовката на откритите и
закритите тренировъчни обекти и санитарнохигиенните възли за съответствие с изискванията
на действащите стандарти и правила; участие
в изготвяне и представяне на информационни и рекламни материали; участие в срещи
с обществеността, с родителите на младите
спортисти, с медиите и други институции за
осигуряване прозрачност на тренировъчната и
спортно-състезателната дейност.
· Основни дейности:
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Основните дейности на треньора са: установяване на системен професионален контакт със
спортистите; представяне на разработените и
утвърдени учебно-тренировъчни и спортно-състезателни програми в съответствие с вътрешния
и международния спортен календар; запознаване на занимаващите се с характеристиките
и параметрите на основните и спомагателните
спортни уреди и други технически средства
и аксесоари за провеждането на различните
по съдържание и насоченост тренировъчни
занимания; запознаване на занимаващите се с
общите и специфичните изисквания и условия
за безопасна тренировъчна и спортно-състезателна дейност; демонстриране на елементите от
техниката на конкретния вид спорт; регулиране
обема и интензивността на натоварването, съобразено с възрастово-половите особености на
състезателите и със спортния календар; контрол
по изпълнението на индивидуалните тренировъчни програми на спортистите; треньорът
следи и управлява съвместно с медицинските
лица ежедневните възстановителни процедури
или възстановяването след спортни травми и
заболявания; контрол на работата на пом.треньора по вид спорт; оказване на помощ
и пазене при необходимост; професионална
комуникация на английски език и/или на друг
чужд език при необходимост.
· Заключителни дейности:
Заключителните дейности на треньора са:
изготвяне на индивидуален и групов анализ
на постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от
подготовката; анализиране на спортно-състезателната дейност; коригиране и оптимизиране
на тренировъчния процес; проверяване състоянието на спортната материална база след
всяко тренировъчно занимание; информиране
на работодателя за необходимост от съответните ремонти и възстановяване; изготвяне на
писмен отчет и доклад за дейността съобразно
графика или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват от треньора да бъде дисциплиниран,
наблюдателен, издръжлив при продължително
физическо натоварване, лоялен и отговорен,
с нагласа за точно и прецизно изпълнение на
заповеди, инструкции и указания, да използва
съвременна справочна и каталожна литература,
професионален софтуер и компютър с интернет.
Организационните умения и уменията за работа
в екип са от ключово значение за практикуване
професията на треньора по вид спорт.
Треньорът трябва да умее да използва
средствата за гасене на пожари и да оказва
долекарска помощ при необходимост.
Треньорът по вид спорт изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на
Закона за здравословни и безопасни условия на
труд (глава втора „Общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия
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на труд“, глава трета „Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд“), на санитарно-хигиенните изисквания на
РИОКОЗ (Регионална инспекция за опазване и
контрол на общественото здраве), както и на
вътрешните правила, утвърдени от работодателя.
Всеки треньор по вид спорт преди изпълнение на професионалните си задължения
задължително преминава основен инструктаж
по здравословни и безопасни условия на труд
и по опазване на околната среда, по противопожарна безопасност и борба с пожари и за
оказване на долекарска помощ.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията 813030
„Треньор“, специалност „По вид спорт“, могат
да продължат обучението си за придобиване на
професионална квалификация по други професии от професионално направление 813 „Спорт“.
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 РД01-529 от 30.06.2011 г.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията 813030
„Треньор“, може да заема длъжности от единична
група 3422 „Спортни треньори, инструктори и
сродни на тях“ от Националната класификация
на професиите и длъжностите в Република
България, 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:
· работи със спортното оборудване и с
обучаваните в съответствие с основните правила за безопасна работа, като не замърсява
околната среда;
· разбира своята роля в работата на професионалния екип, съдейства и търси помощ
при изпълнение на възложените му задачи от
работодателя или спортните федерации;
· отнася се с чувство за отговорност при
изпълнение на указанията, разпорежданията и
заповедите от ръководните органи на спортната
организация (или фирма);
· разбира своята роля в дейността на спортната организация (или фирма), в която работи,
и се старае да повишава квалификацията си;
· комуникира ефективно със спортистите,
с колегите и с ръководството на спортната
организация;
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· познава правата и спазва задълженията
си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
· познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводите
за факторите, които ги пораждат;
· намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики
и таблици, намира информация в интернет и
ползва електронна поща;
· попълва бланки, изготвя справки, съставя
протоколи и отчети за извършената работа и др.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Спорт“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава законовата и подзаконовата уредба
за образованието и младежта, за физическото
възпитание и спорта и други правни норми,
които имат отношения към професията и дейността на треньора;
· прилага основните процедури съгласно
изискванията в случай на природни бедствия
(пожар, наводнение и др.), терористичен акт
или друго необичайно събитие в местата за
провеждане на занимания по спорт, за опазване
на човешкия живот и на околната среда;
· разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна
експлоатация на спортно-техническите уреди,
съоръжения и екипировка, както и за тяхното
съхранение и поддържане;
· познава структурата, устройството и функциите на републиканските и международните
институции (спортни федерации, асоциации и
др.), които администрират управлението на съответния вид спорт; статута на съдийската колегия
по вид спорт; правилника за провеждане на
състезания по вид спорт и други документи, регламентиращи спортно-състезателната дейност;
· познава традициите и културните ценности на различните етноси, зачита културните и
религиозните особености на обучаваните, не
проявява дискриминация по пол, религия, раса
или вероизповедание.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Треньор“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава същността на спорта и неговите
социални функции;
· познава анатомо-физиологичните и социалнопсихологическите характеристики и
особености на човешкия организъм и изменението им под въздействие на тренировъчната
и спортно-състезателната дейност;
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· познава общата и специфичната моторика
съобразно избрания вид спорт;
· знае възрастовата динамика в развитието
на човешкия организъм под влияние на активна
състезателна дейност;
· познава теорията на спорта като система
от научни знания – съдържание и структура
на теорията на спорта и характеристиката на
съвременните системи за спортна подготовка;
· познава същността на спортната тренировка – основни понятия, тренировката като
сложен адаптационен процес, тренировката
като процес на управление;
· познава същността на тренировъчното
натоварване, умората и възстановяването и
спортната форма като специфичен адаптационен феномен;
· познава средствата, методите и принципите
на тренировката в зависимост от вида спорт;
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· познава основите на специфичната физическа, техническа и тактическа подготовка в
зависимост от вида спорт;
· познава планирането, управлението и контрола на тренировъчния процес; практическите
форми за съставяне на учебно-тренировъчни
планове;
· запознат е със здравните, етичните и педагогическите аспекти на спорта (спортен травматизъм, биостимулиране, хранене, допинг и др.);
· прилага системите на организация на труда;
· притежава организационни навици за
провеждане на тренировъчни занимания;
· познава и прилага правилни педагогически подходи;
· осигурява безопасност и сигурност на
спортуващите.

4. Резултати от ученето
Компетенции

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

1. Организира и контролира спазването на правилата за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗБУТ) и
опазване на околната среда

1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия
за тренировъчна работа в спортните зали и други места за занимания по вид спорт
1.2. Изработва инструкции за провеждане на учебно-тренировъчни занимания по вид спорт в съответствие с нормативните
документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на тренировъчен труд
1.3. Идентифицира рисковете и опасностите, които могат да възникнат по време на учебно-тренировъчните занимания и други спортни
събития, и предприема адекватни мерки за предотвратяването им
1.4. Осигурява непрекъснато наблюдение по време на учебнотренировъчните занимания и на спортните прояви за спазването
на инструкциите за безопасност и предотвратяването на рискови
ситуации
1.5. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.6. Използва по предназначение средствата за противопожарна
защита (кофпомпа, пожарогасител, противопожарно одеяло, пясък и др.)
1.7. Оказва долекарска помощ
1.8. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в
съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд и санитарно-хигиенните изисквания
1.9. Използва подходящо тренировъчно и представително облекло
и отличителни клубни или федерационни знаци

2. Познава принципите на деловото 2.1. Познава социалнопсихологическата характеристика на споробщуване и осъществява ефективна тистите от вида спорт
комуникация
2.2. Познава структурата, разновидностите и факторите на междуличностното общуване
2.3. Знае и прилага на практика общоприетите или специфичните
за спортната практика правила и норми за културно поведение
и общуване
2.4. Знае и спазва нормите, правилата и принципите за бизнес
комуникация
2.5. Владее и използва терминологията на чужд език, призната от
международните структури по съответния вид спорт
2.6. Осигурява необходимата устна и писмена информация на работодателя и другите членове на спортно-техническото ръководство
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

3. Умее да създава ефективни работни 3.1. Познава организацията на трудовия процес
взаимоотношения и да работи в екип 3.2. Спазва изискванията за групово трудово поведение
3.3. Познава същността на мотивацията и на мотивационните
процеси при спортистите
3.4. Организира работата в екип – разпределя задачите, осъществява взаимодействието и разпределя отговорностите
3.5. Познава и прилага принципите и стандартите на етичното
професионално поведение
3.6. Притежава знания и умения за вербално и невербално поведение
3.7. Притежава знания и умения за управление на сложни, критични ситуации и за решаване на конфликти
4. Разбира договорните отношения 4.1. Познава трудовото законодателство и трудовоправните отномежду работодател и работник
шения в спортната организация (или фирма)
4.2. Познава нормирането и заплащането на труда
4.3. Познава длъжностната характеристика на професиите „Треньор“
и „Помощник-треньор“
4.4. Умее ефективно да организира работното си време и това
на екипа в съответствие с Кодекса на труда и изискванията на
работодателя
5. Ползва компютър и специализирани 5.1. Познава конфигурацията на компютъра
програмни продукти
5.2. Умее да въвежда и съхранява данни
5.3. Умее да намира и съхранява информация
5.4. Работи с програмни продукти за създаване и мултиплициране
на документи
5.5. Ориентира се и работи със съвременни информационни
технологии
6. Познава организационната структура на спортната институция, която
администрира съответния вид спортна
дейност

6.1. Познава устава на федерациите по различните видове спорт
6.2. Познава статута на съдийската колегия по вид спорт
6.3. Познава и прилага правилника за провеждане на състезания
по конкретния вид спорт
6.4. Познава и прилага други документи, регламентиращи спортно-състезателната дейност по конкретния вид спорт

7. Познава законовата и подзаконовата нормативна уредба на системата
за физическо възпитание и спорт в
Република България

7.1. Познава и спазва Закона за физическото възпитание и спорта
на Република България
7.2. Познава структурните компоненти на системата за физическо
възпитание и спорт на Република България и техните функционални връзки
7.3. Познава концепцията и националната програма за развитието
на спорта в Република България
7.4. Познава подзаконовите нормативни документи, които имат
отношение към развитието на физическото възпитание и спорта

Специфични за специалност 8130301 „По вид спорт“
8. Прилага основните процедури в
случай на природни бедствия (пожар,
наводнение и др.), терористичен акт
или друго необичайно събитие в
местата за провеждане на спортни
занимания

8.1. Описва процедурите за евакуация от спортната зала или от
други тренировъчни помещения при спешни случаи – пожар или
други непредвидими ситуации
8.2. Представя на спортуващите начините за спешно евакуиране
от спортно-тренировъчните обекти
8.3. Организира извеждането на спортуващите през аварийните
изходи
8.4. Участва при възможност в овладяването на ситуацията и
оказва долекарска помощ

9. Проверява готовността на помещенията, спортно-техническите съоръжения и устройства за провеждане
на тренировъчни занимания

9.1. Разбира процедурите за преглед на изправността на спортнотехническите съоръжения и екипировка
9.2. Проверява и установява техническата изправност на спортнотехническите съоръжения и екипировка
9.3. Разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и
икономически изгодна експлоатация на спортно-техническите
съоръжения и екипировка
9.4. Изпълнява установените процедури при отмяна на спортнотренировъчни или състезателни мероприятия
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Компетенции

Резултати от ученето

10. Познава теоретичните основи на
спортната подготовка и тренировка
и владее професионалната терминология

10.1. Познава анатомо-физиологичните характеристики на човешкия организъм и развитието им под въздействието на спортносъстезателната дейност
10.2. Познава механиката на движенията на човека и особеностите
в зависимост от избрания вид спорт
10.3. Познава и разбира основни факти, понятия и теории на
спортната подготовка и тренировка
10.4. Познава теорията и методиката на спортната тренировка
(двигателни качества, техника, тактика и методи за тяхното развитие) – в общометодологичен аспект и техните особености в
конкретния вид спорт
10.5. Разграничава и компетентно преценява основните параметри
на тренировъчното натоварване
10.6. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и
методи при занимания по вид спорт за начинаещи
10.7. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и
методи при занимания по вид спорт с напреднали
10.8. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и
методи при занимания за елитни спортисти
10.9. Познава теоретичните основи на периодизацията на спортната тренировка и практически построява макроструктурата,
мезоструктурата и микроструктурата на тренировъчния процес
за дадения вид спорт
10.10. Притежава знания и умения за контрол на тренировъчния
процес

11. Планира и провежда тренировъчни
занимания, като се съобразява със
спецификата на избрания вид спорт
и с особеностите на различните възрастови групи

11.1. Планира, организира и анализира резултатите от учебно-възпитателната, тренировъчната и спортно-състезателната дейност по
избран вид спорт с различни възрастови групи и на всички етапи
на спортната подготовка
11.2. Правилно подбира методите на тренировка, обема и интензивността на натоварването съобразно възрастово-половите
особености на спортистите и спортния календар
11.3. Подготвя, организира, планира и провежда спортно-педагогически контрол, оценка и оптимизиране на учебно-тренировъчния
процес
11.4. Подпомага планирането, организирането и провеждането
на масови спортни прояви със спортно-развлекателен характер
11.5. Планира, провежда и отчита спортно-състезателна дейност
на лица със специфични образователни потребности (СОП)

12. Работи за развитие и поддържане
на физическата издръжливост и психическа устойчивост на лицата, които
се занимават с определен вид спорт

12.1. Работи за развитие и поддържане на общата издръжливост
на спортистите
12.2. Работи за развитие и поддържане на специалната издръжливост на спортиста – скоростна издръжливост
12.3. Работи за развитие и поддържане на специалната издръжливост на спортиста – скокова издръжливост
12.4. Работи за постигане на развитие и поддържане на специфична
психическа устойчивост на спортиста

13. Подбира подходящи съоръжения,
технически средства и екипировка за
провеждане на учебно-тренировъчната
дейност в зависимост от вида спорт

13.1. Следи технологиите за производство на нови спортни съоръжения и технически средства
13.2. Прави предложения до работодателя за закупуване и доставка
на подходящи нови образци
13.3. Прави подбор на индивидуалната и колективната спортна
екипировка
13.4. Прави предложения относно представителната спортна
униформа на спортистите при организиране на световни и олимпийски форуми

Обучаваният трябва да:
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5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се
осъществява в учебни кабинети, а по учебна
практика – както в учебно-тренировъчни кабинети и спортни зали на обучаващата институция,
така и в закрита материална спортна база на
други спортни организации и фирми.
5.1. Учебни кабинети
Обзавеждането на учебните кабинети подпомага ефективното провеждане на преподавателската и учебната дейност. Обзавеждането
и оборудването на учебния кабинет включват:
работно място на преподавателя (работна маса и
стол), работно място на всеки обучаван (работна
маса и стол), учебна дъска – по възможност
бяла, мебели (предимно шкафове за различни
цели), гладка свободна стена за окачване на
нагледни материали, учебни видеофилми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър,
шрайбпроектор и други дидактически средства
за обучение.
Необходимо е обучаващата институция да
разполага с отделен кабинет за обучение по
чужд език и учебен кабинет за компютърно
обучение с работно място за преподавателя
(работна маса с компютър, стол) и работно
място на всеки обучаван (работна маса с компютър, стол).
5.2. Обучението по практика на професията
се извършва в реална работна среда – стадиони, открити и закрити спортни зали, плувни
басейни и други спортни комплекси, оборудвани
със спортни уреди и технически съоръжения,
необходими за провеждането на високоефективен тренировъчен процес.
Броят на спортните уреди и съоръжения е в
зависимост от съдържанието на техническата
подготовка и изискванията на правилниците по
конкретните видове спорт и броя на обучаваните.
За осигуряване на методико-практическата
подготовка на обучаваните, за планиране и провеждане на общата и специфичната физическа
подготовка на състезателите по вид спорт са
необходими уреди за аеробна подготовка – велоергометри, рекумбент байкове; бягащи пътечки
за ходене и бягане, с възможност за регулиране твърдостта на платформата и промяна на
наклона от ± 5 до ± 22 градуса на лентата;
крос-тренажори; степери; въженца за скачане
и различни машини и специализирани уреди
за фитнес подготовка.
Видовете спортни уреди и съоръжения се
актуализират периодично в зависимост от броя
на обучаваните, спецификата на обучението по
конкретния вид спорт, възрастовите аспекти на
обучаваните и др.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория
Право да преподават теория имат лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ от професионални
направления „Спорт“ и „Педагогика на обуче-
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нието по физическо възпитание“ от Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, приет с ПМС
№ 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл.
изм., бр. 94 от 2005 г.) по специалности, които
съответстват на учебните предмети (модули)
от отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка.
6.2. По практика
Право да преподават практика имат лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ с придобита правоспособност, която е минимум с една степен по-висока
от тази на завършващите, по специалности,
съответстващи на учебните предмети (модули)
от отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
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НАРЕДБА № 17
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Инструктор по адаптирана физическа  
активност и спорт за хора с увреждания“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
813040 „Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания“ от
област на образование „Услуги за личността“,
професионално направление 813 „Спорт“ съгласно Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 813040 „Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания“ съгласно приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на четвърта
степен на професионална квалификация за
специалността 8130401 „Адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението
по професията, които гарантират на обучаемия
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възможност за упражняване на професията
813040 „Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания“ 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 разработване и утвърждаване 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“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придо
биване на квалификация по професията „Ин
структор по адаптирана физическа активност
и спорт за хора с увреждания“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813040

Инструктор по адаптирана физическа
активност и спорт за хора с увреждания

Специалност:

Степен на професионална квалификация

8130401 Адаптирана физи- Четвърта
ческа активност и
спорт за хора с увреждания
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1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за лица, навършили
16 години
За придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация по професията „Инструктор по адаптирана физическа
активност (АФА) и спорт за хора с увреждания“ от Списъка на професиите за професионално образование и обу чение – 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.,
За повед № РД- 09-34 о т 22.01.20 04 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД- 091891 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 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 е завършено средно
образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията „Инструктор
по адаптирана физическа активност (АФА) и
спорт за хора с увреждания“ с придобиване
на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква лицата да притежават
предишна професионална квалификация или
професионален опит. За лица със завършено
средно образование и с професионален опит
или професионално обучение, свързано с професиите „Инструктор по спортно-туристическа
дейност“, „Треньор“ и професията „Инструктор
по адаптирана физическа активност (АФА)
и спорт за хора с увреждания“ или други
от професионалното направление „Спорт“,
е необходимо надграждащо обучение, което
включва усвояване на компетенции, които
кандидатът за обучение не притежава. Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите
от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на
квалификация по професиите.
Професионалното образование, обучение
и квалификация на лицата за професията
„Инструктор по адаптирана физическа активност (АФА) и спорт за хора с увреждания“
се извършват при спазване на стандартите,
нормите и препоръките, посочени в Закона
за физическото възпитание и спорта, на нормативните документи на Министерството на
физическото възпитание и спорта и други
специализирани нормативни документи.
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2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания – по един или няколко вида спорт, е
лицето, което отговаря за периода на физическа
и психическа подготовка на хората с увреждания, които спортуват. От него се изисква да
притежава отлична физическа подготовка, да
поддържа добра спортна форма и дисциплинираност и да умее да работи с хора.
Инструкторът поддържа многобройни професионални контакти – с изпълнителни директори,
мениджъри, рехабилитатори, кинезитерапевти,
медицински лица, с поддържащите спортните
бази, с представители на фирми – производители на спортни уреди, съоръжения и екипировка.
Инструкторът работи с разнообразни уреди и
съоръжения, екипировка, информационни материали и документация в открити и закрити
спортни съоръжения – зали, стадиони, басейни,
фитнес и здравни центрове.
Инструкторът изготвя индивидуалния план за
развитие на спортните качества на съответното
лице с увреждане и проследява цялостната му
подготовка, както и участието му в спортни
прояви. Инструкторът по АФА и спорт за хора
с увреждания дава насоки за подходяща подкрепяща среда и определя подходящите места за
тренировки. Определя формата на тренировките,
тяхната продължителност и честота, както и
оптималния бpой участващи в тренировъчния
процес според спецификата на уврежданията на
лицата. В процеса на работа определя екип от
специалисти, които да спомагат и съдействат за
общото развитие на физическата активност на
хората с увреждания (рехабилитатори, психолози, супервайзъри, социални работници и др.).
Инструкторът изцяло подкрепя самостоятелното
физическо развитие на хората с увреждания и
следи за минималната им зависимост от друго
лице. Работи за повишаване на физическата
активност и независимост на спортуващите.
Инструкторът изпълнява задълженията си
като член от професионалния екип съгласно
изискванията на спортната организация (или
фирма) при планиране и извършване на определените от работодателя трудови дейности.
Особеностите и условията на труд изискват
от инструктора по АФА и спорт за хора с увреждания да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо
натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа
за точно и прецизно изпълнение на заповеди,
инструкции и указания, да използва съвременна
справочна и каталожна литература, професионален софтуер и компютър с интернет. Орга-
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низационните умения и уменията за работа в
екип са от ключово значение за практикуване
на професията.
Хората, упражняващи тази професия, трябва
да имат разбирането, че подпомагат интегрирането на хора с увреждания, активизирайки
техния физически дух, че упражняват професия,
която съчетава няколко елемента – социална
адаптация и терапия, повишаване на физическата активност на лицата и интегрирането им
в различни групи.
Инструкторът по АФА и спорт за хора с
увреждания изпълнява дейности, които могат
да се групират като подготвителни, основни и
заключителни.
Подготвителните дейности обхващат:
· запознаване с длъжностната характеристика, разработена и утвърдена от работодателя;
· запознаване с изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд;
· запознаване с динамиката на организационната структура на спорта в Република България
и на спортната организация, където работи;
· участие в предварителни проучвания за
ориентацията, предпочитанията и мотивацията на кандидатите за занимания със спорт
и насочване при избора на конкретен вид
спорт/ове от лицата;
· участие в диагностичните процедури за
първоначални проучвания на възрастовите и
психо-физическите особености на кандидатите за
занимания със спорт; запознаване с резултатите
от проучванията за здравословното състояние
на кандидатите за спортни занимания и диагностика на изходните параметри на специфичната за дадения вид спорт физическа годност
и координационно-двигателни способности;
· определяне на подходяща подкрепяща среда
за лицата с увреждания, както и на нуждата от
спортен асистент при тренировъчния процес;
· запознаване със: разработените и утвърдени
учебно-тренировъчни планове или приоритетни
тренировъчни програми; план-графика на тренировъчните занимания; техническото състояние
и характеристиките на общите и специфичните
спортни уреди и други технически средства
и аксесоари за провеждането на различните
по съдържание и насоченост тренировъчни
занимания;
· участие в проверката и подготовката на
откритите и закритите тренировъчни обекти и
на санитарно-хигиенните възли за съответствие
с изискванията на действащите стандарти и
правила;
· участие в изготвянето и представянето
на информационни и рекламни материали;
в мероприятия за срещи с обществеността, с
медиите и с други институции за осигуряване
прозрачност на тренировъчната и спортно-състезателната дейност на спортната организация
(или фирма).
Основните дейности са свързани със:
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· разработване на тренировъчни програми
за тонизиране на мускулатурата и поддържане
нивото на физическа подготовка;
· разработване на индивидуални тренировъчни планове и програми за адаптирана физическа
активност, съгласувани със съответните специалисти, съобразно характера на увреждането и
евентуалния бъдещ здравен статус;
· изготвяне на програми за режим на почивка и възстановяване след тренировъчна
дейност, както и осигуряване на оптимални
условия на почивка;
· даване на указания и информация по
отношение на изискванията за усвояване на
двигателни навици, постигане на определени
физически качества, поддържане на добра спортна форма, провеждане на занятията, контрол
и оценка на постигнатите резултати;
· преценка за формиране на подходяща
група за трениране съобразно уврежданията
на лицата, тяхната степен и особеностите им;
създаване на добра вътрешна организация в
групата;
· провеждане на задължителен адаптивен
период на лицето с увреждане с цел трансформиране на стария му динамичен стереотип към
нов, позволяващ му да навлезе в основната
група, занимаваща се с конкретен вид спорт;
· измерване на основните физически качества
на спортуващите – мануално мускулно тестуване, измерване обема на движение в ставите,
изследване прага на издръжливост, измерване
на кръвно налягане и пулс преди започване
на тренировъчния процес, проследяване на
общото състояние на трениращите по време
на тренировките;
· запознаване на спортуващите хора с увреждания и спортния асистент (ако има такъв)
с характеристиките и параметрите на уредите
и с други технически средства и аксесоари за
провеждане на различни по съдържание и насоченост спортни занимания; запознаване на
спортуващите и спортните асистенти с общите и
специфичните изисквания и условия за безопасна
тренировъчна и спортно-състезателна дейност;
· запознаване на спортните асистенти (ако
има такива) с адаптираните физически дейности и инструкции за тяхната роля по време
на тренировката;
· демонстриране на конкретните движения и
начини на изпълнение на спортните дейности,
подбор на подходящи екипи за колективни
спортове, организиране процеса на трениране
и формата на провеждане на тренировките,
адаптиране на уредите и съоръженията, когато
това е необходимо, осигуряване на безопасност
и адекватни условия за трениране, на подходяща
достъпност на терена, на който се провеждат
тренировките;
· даване насоки за поддържане на физическата активност и в домашни условия, изготвяне
на програми за автотренинг;
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· професионална комуникация на английски
език и/или друг чужд език при необходимост
(работа в сферата на спортната анимация за
хора с увреждания, СПА центрове и др.);
· осъществяване контакт с подходящи
спортни клубове и спортни организации за
реализиране на спортни прояви и мероприятия
на национално и международно ниво.
Заключителните дейности са свързани със:
· изготвяне на индивидуален и групов анализ
на постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от
подготовката;
· проверка на състоянието на спортната
материална база след всяко тренировъчно
занимание; информиране на работодателя за
необходимостта от ремонти и възстановяване;
· анализ и оценка на работата на спортния
асистент, когато има такъв;
· изготвяне на писмени отчети и доклади
за осъществената от него дейност.
Инструкторът по АФА и спорт за хора с увреждания трябва да умее да използва средствата
за гасене на пожари и да оказва долекарска
помощ при необходимост. Той изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията
на Закона за здравословни и безопасни условия на труд – глава втора „Общи изисквания
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд“, глава трета – „Задължения
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, на санитарно-хигиенните изисквания на РИОКОЗ (регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве),
както и на вътрешните правила, утвърдени от
работодателя.
Преди изпълнение на професионалните си
задължения инструкторът преминава основен
инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд и по опазване на околната среда
и за оказване на долекарска помощ.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, които са придобили четвърта степен
на професионална квалификация по професията „Инструктор по АФА и спорт за хора с
увреждания“, могат да продължат обучението
си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по други професии
и специалности от професионално направление
813 „Спорт“.
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.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по АФА и спорт за хора с увреждания“,
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може да заема длъжности от единична група
3423 „Фитнес инструктори и ръководители на
програми за отдих и спорт“ от Националната
класификация на професиите и длъжностите в
Република България, 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 общата
задължителна професионална подготовка обучаваният трябва да:
· работи със спортното оборудване и с обучаваните в съответствие с основните правила
за безопасна работа и с грижа за опазване на
околната среда;
· разбира своята роля в общата работа на
професионалния екип, съдейства и търси помощ
при изпълнение на възложените му задачи от
останалите участници в екипа, от прекия ръководител или работодателя;
· отнася се с чувство за отговорност при
изпълнение на указанията, разпорежданията и
заповедите от ръководните органи на спортната
организация (или фирма);
· комуникира ефективно – както със спортуващите, така и с колегите и с ръководството
на фирмата;
· познава правата и спазва задълженията
си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
· познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводите
за факторите, които ги пораждат;
· намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики
и таблици, намира информация в интернет и
ползва електронна поща;
· попълва бланки, изготвя CV, заявления,
справки, съставя протоколи и отчети за извършената работа и др.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Спорт“
След завършване на обучението по отраслова задължителна професионална подготовка
обучаваният трябва да:
· познава структурата, устройството и функциите на републиканските и международните
институции в областта на спорта (спортни
федерации, асоциации и др.), статута на съдийските колегии; прилага правилниците за
провеждане на състезания по различни видове спорт и други документи, регламентиращи
спортно-състезателната дейност;
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· прилага основните процедури съгласно
изискванията в случай на природни бедствия
(пожар, наводнение и др.), терористичен акт
или друго необичайно събитие в местата за
провеждане на спортни занимания;
· познава нормативната база за образованието и младежта, за физическото възпитание
и спорта и други правни норми, които имат
отношение към професията и дейността на инструктора по адаптирана физическа активност
и спорт за хора с увреждания;
· разработва и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна
експлоатация на спортно-техническите уреди и
съоръжения и екипировка, както и за тяхното
съхранение и поддържане;
· оценява качеството на извършената работа съгласно регламентираните изисквания
и придобитата професионална квалификация;
· анализира резултатите от дейността си и
предлага решения за повишаване на ефективността.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Инструктор по АФА и спорт
за хора с увреждания“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава теоретичните основи на спортната
подготовка и професионaлната терминология;
· диференцира основните видове увреждания,
анатомичните и физиологичните особености на
видовете увреждания;
· познава спецификата на спорта за хора с
увреждания;
· умее да борави с масовите уреди и съоръжения, познава спецификата и правилата
на основните видове спорт и умее да адаптира
оборудването и правилата според специфичните
нужди на хората с увреждания;
· познава технологията за осъществяване
на обучението и тренировката по различните
видове спорт;
· познава изискванията за съставяне на
учебно-тренировъчни планове, планира, контролира и оценява ефективността на адаптираната
физическа активност;
· познава принципите и методите на спортната терапия и въздействието є за подобряване
на физическото и здравословното състояние и
социалната интеграция на лицата с увреждания;
· познава начина на провеждане на параолимпийските игри и олимпийската идея при
спортуващите хора с увреждания;
· познава и прилага правилни педагогически, социални и психологически подходи към
спортуващите хора с увреждания, като използва
европейски добри практики и модели;
· осигурява безопасност и сигурност на
занимаващите се със спорт хора с увреждания.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“
1. Организира и контролира спазването на правилата за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗБУТ) и
опазване на околната среда

1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия за
работа в залите и другите спортни съоръжения
1.2. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.3. Използва по предназначение средствата за противопожарна
защита (кофпомпа, пожарогасител, противопожарно одеяло, пясък и др.)
1.4. Оказва долекарска помощ на пострадал по време на тренировъчния процес
1.5. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в
съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и
санитарно-хигиенните изисквания
1.6. Използва подходящо тренировъчно и представително облекло
и отличителни клубни или други знаци
1.7. Провежда учебно-тренировъчни занимания в съответствие с
нормативните документи за осигуряване на здравословен и безопасен тренировъчен труд

2. Познава принципите на деловото 2.1. Знае и прилага на практика общоприетите или специфичните
общуване и прилага различни методи за спортната практика правила и норми за културно поведение
на комуникации при общуването
и общуване
2.2. Знае и спазва нормите, правилата и принципите за бизнес
комуникация
2.3. Владее и използва чужд език на ниво, позволяващо му да
осъществява ефективна устна и писмена комуникация
3. Умее да създава ефективни работни 3.1. Познава организацията на трудовия процес
взаимоотношения и да работи в екип 3.2. Спазва изискванията за групово трудово поведение
3.3. Познава и прилага принципите и стандартите на етично професионално поведение
4. Познава договорните отношения 4.1. Познава трудовото законодателство и трудовоправните отномежду работодател и работник
шения в спортната организация (или фирма)
4.2. Познава нормирането и заплащането на труда
4.3. Познава длъжностната характеристика на професията „Инструктор по АФА и спорт за хора с увреждания“
5. Работи с компютър и умее да ползва 5.1. Познава конфигурацията на компютъра
програмни продукти
5.2. Познава и работи с устройствата за въвеждане и съхраняване
на данни
5.3. Намира и съхранява информация
5.4. Работи с програмни продукти за създаване и мултиплициране
на документи
5.5. Ориентира се и работи със съвременните информационни
технологии
Специфични за специалност 8130401 „Адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“
6. В случай на природни бедствия
(пожар, наводнение и др.), терористичен акт или друго необичайно
събитие прилага основните процедури
за опазване на човешкия живот и на
околната среда

6.1. Осигурява безопасност и сигурност на занимаващите се със
спорт хора с увреждания
6.2. Оказва долекарска помощ при необходимост
6.3. Знае и прилага основните правила за действие в случай на
епилепсия, тежки двигателни увреждания и др.

7. Познава същността на законовата и
подзаконовата нормативна уредба на
системата за физическо възпитание и
спорт в Република България

7.1. Познава разпоредбите на Закона за физическото възпитание и
спорта на Република България и умее да ги прилага в конкретни
ситуации
7.2. Познава структурните компоненти на системата за физическо
възпитание и спорт на Република България и техните функционални връзки
7.3. Познава подзаконовите нормативни документи, които имат
отношение към спорта
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Компетенции

Резултати от ученето

8. Познава основните спортни параолимпийски категории, организацията
на параолимпийските игри, дейността
на Международния параолимпийски
комитет

8.1. Идентифицира и дефинира понятия, свързани с физическото
възпитание и спорта в параолимпийски контекст
8.2. Познава различните аспекти на спорта (за свободното време, за
рекреация и рехабилитация, за терапия, със състезателен характер)
8.3. Идентифицира ползите от физическата активност и спорт за
хората с увреждания
8.4. Познава историята и развитието на спорта за хора с увреждания
8.5. Познава основните правила на видовете спортове и параметрите
за годност за участие на хора с увреждания според медицинските
класификации
8.6. Разпространява и прилага олимпийската идея сред спортуващите хора с увреждания

9. Познава Международната класификация на функциониране, инвалидност
и здраве и реферетното национално и
европейско законодателство за хората
с увреждания

9.1. Познава видовете инвалидност и увреждане
9.2. Отчита причините за различните видове инвалидност, специфичните и индивидуалните особености и определя съответни
модели на поведение с цел стимулиране включването на хората
с увреждания в спортните занимания
9.3. Обяснява значението и ролята на спортните занимания като
средство за интеграция и самоусъвършенстване на хората с увреждания
9.4. Познава правата на хората с увреждания според националното
и европейското законодателство, както и организациите, които
работят с тях

Обучаваният трябва да:

10. Познава основните биологични 10.1. Притежава познания за устройството и функциите на системи
принципи на човешкия организъм
на човешкото тяло: двигателна, сърдечно-съдова, дихателна и др.
10.2. Познава енергийните пътища като изключително значими
при дейностите за тонизиране и трениране на тялото
11. Познава основите на теорията и 11.1. Познава елементите на планиране на спортната дейност и
методиката на спортната тренировка основните методологични принципи
11.2. Правилно подбира методите на тренировка, обема и интензивността на натоварването
11.3. Прилага творчески подход към използването на адекватни
ресурси (оборудване и материали, асистенти и др.)
11.4. Планира и организира тренировъчните занимания, като
отчита анатомичните и физиологичните особености на видовете
увреждания
11.5. Познава компонентите на спортната тренировка и умее да
я организира
11.6. Прилага принципите и методите на спортната терапия
11.7. Провежда тренировъчните занимания в съответствие с анатомичните и физиологичните особености на видовете увреждания
11.8. Прави адекватна оценка според поставените цели
12. Притежава добра спортна и фи- 12.1. Умее да демонстрира движенията от основните видове спорт
зическа подготовка
според установените правила и изисквания
12.2. Поддържа физическата си форма и издръжливост
13. Има общи познания за средствата
на кинезитерапията, биомеханиката,
двигателния контрол и двигателното
поведение за рехабилитация, рекреация и себеизразяване

13.1. Познава средствата на кинезитерапията, биомеханиката,
двигателния контрол и двигателното поведение
13.2. Използва физически упражнения като лечебно и профилактично средство в съответствие със спецификата на инвалидността
и вида на увреждането
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

14. Познава концепцията и обхвата 14.1. Осигурява адекватни:
на адаптираната физическа активност - адаптирани физически практики;
(АФА)
- физическа и социална среда;
- екипировка;
- правила и други фактори, даващи възможност на хората с
увреждания да водят активен начин на живот чрез участие във
физическа активност
14.2. Провежда адаптирана физическа активност в съответствие със
спецификата на инвалидността чрез адаптиране на екипировката,
околната среда, задачите, правилата, инструкциите
14.3. Изготвя индивидуални планове за АФА на конкретните лица
15. Познава основни елементи от 15.1. Прави психологическа характеристика на спортните дейности,
психологията на спорта, социологията на обучението и тренировката; отчита психологическите особеи педагогиката
ности на физическата, техническата и тактическата подготовка
на спортиста.
15.2. Отчита и прилага знанията за психологическите особености
на личността и спортния отбор
15.3. Работи за мотивацията на участващите в спортните дейности
15.4. Отчита психологическите особености при подбора и ориентацията в спорта

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се
осъществява в учебни кабинети, а по учебна
практика – както в учебно-тренировъчни кабинети и спортни зали на обучаващата институция, така и в закрита материална спортна
база на други спортни организации и фирми.
5.1. Учебни кабинети
Обзавеждането на учебните кабинети подпомага ефективното провеждане на основните
дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Обзавеждането и
оборудването на учебния кабинет включват:
работно място на преподавателя (работна
маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска – по
възможност бяла, мебели (предимно шкафове
за различни цели), гладка свободна стена
за окачване на нагледни материали, учебни
видеофилми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър, шрайбпроектор и други
дидактически средства за обучение.
Необходимо е обучаващата институция да
разполага с отделен кабинет за обучение по
чужд език и учебен кабинет за компютърно
обучение, с работно място за преподавателя
(работна маса с компютър, стол) и работно
място на всеки обучаван (работна маса с
компютър, стол).
5.2. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда – в
оборудвани с достатъчно уреди и съоръжения
спортни зали в зависимост от конкретните
потребности на обучаваните.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория: Право да преподават теория
на професията имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ от професионално направление „Спорт“

или „Педагогика на обучението по физическо
възпитание“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.
(ДВ, бр. 64 от 2002 г.), по специалности, които
съответстват на учебните предмети (модули)
от отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка.
6.2. По практика: Право да преподават
практика на професията имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ от професионално
направление „Здравеопазване и спорт“ или
„Педагогика на обучението по физическо възпитание“ по специалности, съответстващи на
учебните предмети (модули) от отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.
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НАРЕДБА № 18
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Инструктор по фитнес“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
813050 „Инструктор по фитнес“ от област на
образование „Услуги за личността“ и професионално направление 813 „Спорт“ съгласно
Списъка на професиите за професионално
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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 813050 „Инструктор по фитнес“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на четвърта
степен на професионална квалификация за
специалността 8130501 „Фитнес“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 813050 „Инструктор по фитнес“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Инструктор по фитнес“ 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 разработване и утвърждаване 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“.
Министър: Сергей Игнатов
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобива
не на квалификация по професията „Инструктор
по фитнес“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813050

Инструктор по фитнес

Специалност:

Степен на професионална
квалификация:

8130501

Четвърта

Фитнес

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за лица, навършили
16 години
За придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация по професията
„Инструктор по фитнес“ 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-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-091690 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 № РД09-1728 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 завършено средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Инструктор по
фитнес“ с придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация не се изисква
предишна професионална квалификация или
професионален опит.
За лица със завършено средно образование
и с професионален опит или професионално
обучение, свързано с професиите „Инструктор
по спортно-туристическа дейност“, „Треньор“
и „Инструктор по АФА и спорт за хора с
увреждания“ или други от професионалното
направление „Спорт“, е необходимо надграждащо обучение, което включва усвояване на
компетенции, които кандидатът за обучение
не притежава. Съдържанието на обучението се
определя след сравнение на компетенциите и
резултатите от ученето, описани в държавните
образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професиите.
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Професионалното образование, обучение и
квалификация за професията „Инструктор по
фитнес“ се извършва и при спазване на стандартите, нормите и препоръките, посочени в
Закона за физическото възпитание и спорта,
на нормативните документи на Министерството на физическото възпитание и спорта и на
Международната и Българската федерация по
културизъм и фитнес.
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 четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор
по фитнес“ може да заема длъжността инструктор по фитнес във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват
тренировъчна, състезателна и организационноадминистративна дейност по един или няколко
вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове,
спортни федерации и национални спортни организации). Инструкторът по фитнес може да се
реализира професионално и в спортните клубове,
които развиват и осъществяват професионален
спорт (акционерни дружества) – професионални
спортни клубове, или в сдружения с нестопанска
цел – професионални спортни клубове.
Инструкторът по фитнес изпълнява задълженията си като член на професионалния екип
съгласно изискванията на спортната организация или фирма при планиране и извършване
на определените му от работодателя трудови
дейности. Те са: подготвителни, основни и
заключителни.
· Подготвителни дейности:
Подготвителните дейности на инструктора по
фитнес включват: предварителни проучвания за
ориентацията, предпочитанията и мотивацията
на кандидатите за занимания с фитнес – за
здраве и физическа кондиция, за упражняване
на специфичен вид състезателна дейност – културизъм, аеробика; за постигане на естетически
вид, предварителни проучвания за възрастовите
психо-физически особености на кандидатите за
занимания с фитнес; предварителни проучвания
за здравословното състояние на кандидатите и
диагностика на изходните параметри на физическата кондиция и двигателно-координационните способности; запознаване с актуалните
теоретични и методико-практически новости
в сферата на фитнеса; разработване и участие
в процедурите за утвърждаване на учебните
планове, учебно-тренировъчните или приоритетните тренировъчни програми; запознаване
с техническите характеристики и параметри на
новозакупените фитнес уреди и други технически средства и аксесоари за провеждането на
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различните по съдържание и насоченост фитнес
занимания; проверка на подготовката на тренировъчните зали и санитарно-хигиенните възли за
съответствие към изискванията на действащите
стандарти и правила за безопасни условия на
труд; запознаване на помощник-инструктора по
фитнес с актуалните теоретични и методикопрактически новости в сферата на фитнеса;
проверка на предварителната подготовка на
помощник-инструктора и неговата учебнометодична и организационна документация;
контрол по изготвянето и презентирането на
информационни и рекламни материали.
· Основни дейности:
Основните дейности на инструктора по
фитнес включват: установяване на системен
професионален контакт със занимаващите се;
представяне на разработените и утвърдените
учебни планове, учебно-тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми; контрол върху
работата на помощник-инструктора по фитнес,
свързана със запознаване на занимаващите се
с характеристиките и параметрите на фитнес
уредите и други технически средства и аксесоари
за провеждането на различните по съдържание
и насоченост фитнес занимания; запознаване
на занимаващите се с общите и специфичните
изисквания и условия за безопасна тренировъчна
и спортносъстезателна дейност; демонстрация
или контрол на помощник-инструктора по
фитнес при изпълнението на упражнения за
отделните мускулни групи и мускули; определяне на тренировъчните принципи и методи
за начинаещи, напреднали и при необходимост
на елитни занимаващи се; контролиране на
изпълнението на индивидуалните тренировъчни
програми на занимаващите се; организационно-методически указания в случай на необходимост и в рамките на инструкторските му
правомощия; оказване на помощ и пазене при
необходимост; професионална комуникация на
английски език и/или на друг чужд език при
необходимост (работа в сферата на спортната
анимация, СПА центрове и др.).
· Заключителни дейности:
Заключителните дейности на инструктора
по фитнес включват: съвместно с помощник-инструктора по фитнес и спортния лекар
извършване на индивидуален и групов анализ
на постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от
подготовката; съвместна (при необходимост) с
помощник-инструктора проверка на състоянието
на спортната материална база; информиране на
работодателя (при необходимост) за извършване на съответни ремонтни и възстановителни
дейности; изготвяне на писмен отчет и доклад
за дейността съобразно предварителен график
или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват от
инструктора по фитнес да бъде дисциплиниран,
наблюдателен, издръжлив при продължително
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физическо натоварване, лоялен и отговорен,
с нагласа за точно и прецизно изпълнение на
заповеди, инструкции и указания, да използва
съвременна справочна и каталожна литература,
професионален софтуер и компютър с интернет.
Инструкторът по фитнес трябва да притежава
знания и умения за гасене на пожари и оказване на долекарска помощ при необходимост.
Той изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд – глава
втора „Общи изисквания за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд“,
глава трета – „Задължения за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд, на
санитарно-хигиенните изисквания на РИОКОЗ
(регионална инспекция за опазване и контрол
на общественото здраве), както и на вътрешните
правила, утвърдени от работодателя.
Всеки инструктор по фитнес преди изпълнението на професионалните си задължения
преминава основен инструктаж по безопасни
условия на труд и по опазване на околната среда,
за противопожарна безопасност, за оказване на
долекарска помощ.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, които са придобили четвърта степен
на професионална квалификация по професията
„Инструктор по фитнес“, могат да продължат
обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по други
професии и специалности от професионалното
направление 813 „Спорт“.
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.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по фитнес“, може да заема длъжности,
включени в единична група 3423 „Фитнес
инструктори и ръководители на програми за
отдих и спорт“ от Националната класификация
на професиите и длъжностите в Република
България, както и други длъжности, допълнени
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:
– работи със спортното оборудване и с
обучаваните в съответствие с основните правила за безопасна работа, като не замърсява
околната среда;
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– разбира своята роля в работата на професионалния екип, съдейства и търси помощ
при изпълнение на възложените му задачи от
работодателя или от спортните организации;
– отнася се с чувство за отговорност при
изпълнение на указанията, разпорежданията и
заповедите на ръководните органи на спортната
организация (или фирма);
– разбира своята роля в дейността на спортната организация (или фирма), в която работи,
и се старае да повишава квалификацията си;
– комуникира със занимаващите се, с помощник-инструктора по фитнес, с колегите и
ръководството на спортната организация (или
фирма);
– познава правата и спазва задълженията
си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
– прилага системите на организация на труда;
– познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводите
за факторите, които ги пораждат;
– намира и съхранява информация в компютър, създава документи с текст, графики и
таблици, намира информация в интернет и
ползва електронна поща;
– попълва бланки, изготвя справки, съставя
протоколи и отчети за извършената работа и др.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Спорт“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава законовата и подзаконовата уредба
за образованието и младежта, за физическото
възпитание и спорта и други правни норми,
които имат отношения към професията и дейността на инструктора по фитнес;
– прилага основните процедури в случай
на природни бедствия (пожар, наводнение и
др.), терористичен акт или друго необичайно
събитие в местата за провеждане на занимания
по фитнес, за опазване на човешкия живот и
околната среда;
– разбира и прилага ефективни мероприятия
за техническа и икономически изгодна експлоатация на фитнес уредите и други спортно-технически съоръжения и екипировка, както и за
тяхното съхранение и поддържане;
– познава статута на съдийската колегия към БФКФ, Правилника за провеждане
на състезания по класически културизъм за
мъже, Правилника на БФКФ за провеждане
на аматьорски състезания по фитнес за жени
в България, Правилника за провеждане на
състезания по бодифитнес за жени и други
документи, регламентиращи спортносъстезателната дейност по фитнес;
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– познава традициите и културните ценности на различните етноси, зачита културните и
религиозните особености на обучаваните, не
проявява дискриминация по пол, религия, раса
или вероизповедание.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Инструктор по фитнес“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава теорията и методиката на спортната подготовка и тренировка;
– познава теоретичните основи на детскоюношеския спорт;
– познава теоретичните основи на фитнес
подготовката и владее професионалната терминология;
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– познава спецификата на различните видове фитнес;
– познава технологията за осъществяване на
обучение и тренировка по различните видове
фитнес;
– познава прийомите и подходите за съставяне на учебно-тренировъчни планове и програми;
– умее да борави с различните видове фитнес уреди;
– организира и провежда тренировъчни
занимания по фитнес;
– познава и прилага правилни педагогически
подходи към занимаващите се;
– знае и може да съставя оптимални хранителни диети;
– осигурява безопасност и сигурност на
занимаващите с фитнес.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Инструктор по фитнес“

1. Организира и контролира спазването на правилата за здравословни
и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
и опазване на околната среда

1.1. Инструктира за изискванията за здравословни и безопасни
условия за работа във фитнес залите и други места за фитнес
занимания
1.2. Съвместно с помощник-инструктора по фитнес разработва
инструкции за провеждане на учебно-тренировъчни занимания по
фитнес в съответствие с нормативните документи за осигуряване
на здравословен и безопасен тренировъчен труд
1.3. Инструктира за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Използва по предназначение средствата за противопожарна
защита (кофпомпа, пожарогасител, противопожарно одеяло, пясък и др.)
1.5. Оказва долекарска помощ при необходимост
1.6. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в
съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и
санитарно-хигиенните изисквания
1.7. Използва подходящо тренировъчно и представително облекло
и отличителни клубни или федерационни знаци

2. Познава принципите на деловото
общуване и осъществява ефективна
комуникация при провеждане на
фитнес занимания

2.1. Познава социално-психологическата характеристика на занимаващите се с фитнес дейности
2.2. Познава структурата, разновидностите и факторите на междуличностното общуване
2.3. Съобразява се с изискванията на занимаващите се с фитнес
2.4. Знае и прилага на практика общоприетите или специфичните
за спортната практика правила и норми за културно поведение
и общуване
2.5. Знае и спазва нормите, правилата и принципите за бизнес
комуникация
2.6. Използва терминологията на чужд език, призната от международните структури по културизъм и фитнес

3. Умее да работи в екип

3.1. Познава организацията на трудовия процес
3.2. Спазва изискванията за групово трудово поведение
3.3. Организира работата на екипа – разпределя задачите, осъществява взаимодействието и разпределя отговорностите
3.4. Притежава знания и умения за вербално и невербално общуване
3.5. Умее да управлява сложни, критични ситуации, да решава
конфликти
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

4. Знае договорните отношения 4.1. Познава трудовото законодателство и трудовоправните отномежду работодател и работник
шения в спортната организация (или фирма)
4.2. Познава нормирането и заплащането на труда
4.3. Познава длъжностната характеристика на професиите „Инструктор по фитнес“ и „Помощник-инструктор по фитнес“
4.4. Умее да организира работното си време и това на екипа в
съответствие с Кодекса на труда и с изискванията на работодателя
5. Работи с компютър и умее да 5.1. Познава конфигурацията на компютъра
ползва програмни продукти
5.2. Умее да въвежда и съхранява данни
5.3. Умее да намира и съхранява информация
5.4. Работи с програмни продукти за създаване и мултиплициране
на документи
5.5. Познава правилата и притежава умения за водене на делова
кореспонденция
Специфични за специалност 8130501 „Фитнес“
6. Прилага основните процедури
съгласно изискванията в случай на
природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или
друго необичайно събитие в местата
за провеждане на занимания по
фитнес за опазване на човешкия
живот и околната среда

6.1. Описва процедурите за евакуация от фитнес залата и други
тренировъчни помещения при спешни случаи – пожар или други
непредвидими ситуации
6.2. Обяснява начините за спешно евакуиране от спортнотренировъчните обекти
6.3. Организира извеждането на занимаващите се през аварийните изходи
6.4. Участва, при възможност, в овладяване на кризисната ситуация и оказва долекарска помощ при необходимост

7. Познава нормативната база на 7.1. Познава и спазва Закона за физическото възпитание и спорта
системата за физическо възпитание на Република България
и спорт в Република България
7.2. Познава структурните компоненти на системата за физическо
възпитание и спорт на Република България и техните функционални връзки
7.3. Познава подзаконовите нормативни документи, които имат
отношение към спорта, респективно културизма и фитнеса
8. Познава организационната структу ра на Българската федерация
по културизъм и фитнес и регламентите на спортносъстезателната
дейност

8.1. Познава устава на Българската федерация по културизъм и
фитнес
8.2. Познава статута на съдийската колегия към БФКФ
8.3. Познава и тълкува Правилника за провеждане на състезания
по класически културизъм за мъже
8.4. Познава и тълкува Правилника на БФКФ за провеждане на
аматьорски състезания по фитнес за жени в България
8.5. Познава и тълкува Правилника за провеждане на състезания
по бодифитнес за жени
8.6. Познава и тълкува други документи, регламентиращи спортносъстезателната дейност по фитнес

9. Проверява помещенията, спортно-тех ни ческ и те съоръжени я и
устройства за провеждане на заниманията по фитнес

9.1. Разбира процедурите по преглед на спортно-техническите
съоръжения и екипировка за тяхната изправност
9.2. Установява техническата изправност на спортно-техническите
съоръжения и екипировка
9.3. Разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и
икономически изгодна експлоатация на фитнес уредите и на други
спортно-технически съоръжения и екипировка
9.4. Изпълнява установените процедури при отмяна на спортнотренировъчни или състезателни мероприятия
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

10. Познава теоретичните основи 10.1. Познава и разбира основните факти, понятия и термини на
на фитнес подготовката и владее спортната подготовка и тренировка
професионалната терминология
10.2. Познава и разбира теоретичните основи на детско-юношеския
спорт
10.3. Притежава задълбочени знания в областта на анатомията,
общата физиология и физиологията на физическите упражнения
10.4. Познава физиологичните особености на фитнес заниманията
с жени
10.5. Познава и детайлно разбира съдържанието и специфичните
особености на различните видове фитнес
10.6. Разграничава и познава параметрите на фитнестренировъчното
натоварване
10.7. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и
тренировъчните методи при фитнес занимания за начинаещи
10.8. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и
тренировъчните методи при фитнес занимания за напреднали
10.9. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и
тренировъчните методи при фитнес занимания за елитни спортисти
10.10. Познава и практически реализира периодизацията на спортната тренировка във фитнеса
11. Планира и провежда трениро- 11.1. Умее да планира, организира и анализира учебно-възпитателвъчни занимания по избран фитнес ната, тренировъчната и спортносъстезателната дейност по избран
спорт с различни възрастови групи фитнес спорт с различни възрастови групи и на всички етапи на
спортната тренировка
11.2. Правилно подбира методите на тренировка, обема и интензивността на натоварването, които трябва да са съобразени с възрастово-половите особености на спортистите и спортния календар
11.3. Съвместно с помощник-инструктора по фитнес организира,
планира и провежда спортно-педагогически контрол, оценка и оптимизиране на учебно-тренировъчния процес
11.4. Планира, организира и провежда масови фитнес прояви със
спортно-развлекателен характер
11.5. Планира и съвместно с помощник-инструктора по фитнес и
другите служители на организацията (и/или фирмата) провежда
фитнес занимания с лица със специфични образователни потребности

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се
осъществява в учебни кабинети, а по учебна
практика – както в у чебно-т ренировъчни
кабинети и спортни зали на обучаващата
институция, така и в закрита спортна база на
други спортни организации и фирми.
5.1. Учебни кабинети
Обза веж да нет о на у чебн и т е каби не т и
под пом а г а е ф ек т и вно т о п р ов еж д а не н а
п р епод а в ат е лс к ат а и у че бн ат а д ей но с т.
Обзавеждането и оборудването на учебния
кабинет включват: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно
място на всеки обучаван (работна маса и
стол), учебна дъска – по възможност бяла,
мебели (предимно шкафове за разли чни
цели), гладка свободна стена за окачване на
нагледни материали, учебни видеофилми,
екран за прожектиране, мултимедия, компютър, шрайбпроектор и други дидактически
средства за обучение.
Необходимо е обучаващата институция да
разполага с отделен кабинет за обучение по
чужд език и учебен кабинет за компютърно

обучение с работно място за преподавателя
(работна маса с компютър, стол) и работно
място на всеки обучаем (работна маса с
компютър, стол).
5.2. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда – в
оборудвани с достатъчно фитнес уреди и специализирани зали за фитнес, в зависимост от
изискванията на конкретния фитнес спорт и
от броя на обучаваните.
По видово разнообразие и макрокласификация те трябва да бъдат:
· Уреди за аеробна подготовка – стационарно колело (велоергометър) с магнитно
или ремъчно регулиране; рекумбент байк
(лежащо колело) за начинаещи; тред бан (бягаща пътека) за ходене и бягане с възможност
за регулиране твърдостта на платфoрмата и
промяна на наклона от ± 5 до ± 22 градуса
на лентата; елиптикал (крос-тренажор) с възможност за моделиране на бягането срещу
наклон и удължаване на крачката; степер
(стеър кламбер) за моделиране изкачването
на стълби; въженца за скачане и др.
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· Машини и специализирани уреди – бицепсмашина (за упражнения с въздействие
върху бицепсите), трицепсмашина (за въздействие върху трицепсите), делта-машина за
раменните мускули, пек-дек машина за гръдни
и гръбни мускули; хакмашина за квадрицепси,
абдоминална машина за коремни мускули;
крос-оувър, висилка; лег-преса, обикновена
лежанка, лежанка 30 градуса, подвижна пейка,
лостове и стойка за лостове, дискове и стойка
за дискове, дъмбели и стойка за дъмбели,
успоредка, комбинирани уреди, гимнастическа (шведска) стена, римско столче, туистер,
постелки и др.
Видовото разнообразие и броят се актуализират периодично поради голямото предлагане
на спортния пазар на нови уреди и машини и
в зависимост от промяната в броя на обучаваните, тясната насоченост на подготовката,
възрастовите аспекти и др.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория: Право да преподават теория
имат лица с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „бакалавър“ от професионални направления „Спорт“ и „Педагогика
на обучението по физическо възпитание“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от
2002 г.), по специалности, които съответстват
на учебните предмети (модули) от отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка.
6.2. По практика: Право да преподават
практика имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“,
с придобита правоспособност по специалности,
съответстващи на учебните предмети (модули)
от отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.
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НАРЕДБА № 19
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Гувернантка“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
814020 „Гувернантка“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално
направление 814 „Услуги за дома“ съгласно

ВЕСТНИК
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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 814020 „Гувернантка“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на четвърта
степен на професионална квалификация за
специалността 8140201 „Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 814020 „Гувернантка“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Гувернантка“ 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 разработване и утвърждаване 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“.
Министър: Сергей Игнатов
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Гувернантка“
Професионално направление:
814

Услуги за дома

Наименование на професията:
814020

Гувернантка

Специалност:

Степен на професионална квалификация

8140201 Отглеждане и въз- Четвърта
питание на деца в
домашни условия

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за лица, навършили
16 години
За придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация по професията
„Гувернантка“ 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 8.01.2004 г., Заповед № РД09-34 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 № РД09-298 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
1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
и № РД 09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е завършено
средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Гувернантка“ с
придобиване на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква предишна
професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.
Ако за обучение по професията „Гувернантка“ с придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация кандидатстват
лица, завършили обучение за придобиване на
професионална квалификация по професията
„Помощник-възпитател“ с придобиване на
трета степен на професионална квалификация, обучението им се зачита и се организира
надграждащо обучение. Съдържанието на
обучението се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от обучението,
описани в Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по
двете професии.
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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 четвърта степен на професионална квалификация по професията „Гувернантка“ може да се грижи за възпитаването,
обучението и социализацията на деца и ученици,
да ги придружава за участие в допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие: типове
и видове игри, ателиета, центрове и кътове по
интереси и способности и занимания, ситуации
с тях, да сервира и отсервира храната им, да
следи за изпълнението на здравословния дневен
режим. Взема участие и подпомага подготовката за процеса на обучение в училище, ако
децата са в училищна възраст. Гувернантката
участва в подготовката и самоподготовката
на индивидуални занимания, свързани с етапа
на образование на детето/ученика. Грижата
на гувернантката за детето включва: съблюдаване на режима му през деня, приготвяне на
храна, хранене, разходка, поддържане на ред
в детската стая, посещение при педиатър (при
нужда), занимания с образователна цел с детето,
познаване на различни подходи и методи за
психическо, физическо и социално развитие на
детето от 0- до 13-годишна възраст.
Основните трудови дейности на гувернантката са свързани със: организация на дневния
режим на детето (хранене, отдих, образование:
възпитание, социализация и обучение, хигиена
и др.); организация, обезпечаване и грижи за
детето по време на отдих; общуване с детето в
съответствие с индивидуалните му особености
по време на обслужване, хранене и подготовка
за сън; оказване на долекарска медицинска
помощ при необходимост, организиране на
игрови дейности и използване на различни дидактически материали; създаване на безопасни
условия за игра и обучение на детето.
От гувернантката се изисква да притежава
следните професионално-личностни качества:
общителност, коректност, почтеност, уважение,
подреденост, упоритост, издръжливост, самодисциплина, амбиция, организираност, точност,
милосърдие, човечност, състрадание, мъдрост,
търпеливост, емпатийност, отговорност и самоконтрол, тактичност, толерантност, реална
самооценка.
При изпълнение на задълженията си гувернантката трябва да спазва професионалната
етика. За качествено упражняване на професията е задължително да притежава добри
комуникативни умения, както и да владее чужд
език на ниво, позволяващо и да осъществява
ефективна комуникация.
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Работното място на гувернантката е в
условията на дома на детето/ученика или в
центрове за целодневно или почасово отглеждане, обучение и възпитание на деца от 0- до
13-годишна възраст.
При изпълнение на своята трудова дейност
гувернантката осъществява контакти с деца,
родители, настойници и роднини, колеги и др.
В своята ежедневна работа използва прибори и пособия за хранене на децата съобразно
възрастта им, пособия за обезпечаване на
детския тоалет. Използва информационни и
дидактически средства и методи за психическото, социалното и физическото развитие на
детето. При осъществяване на дейността си
гувернантката спазва действащите законови и
подзаконови нормативни актове на Република
България, касаещи правата на детето – Закон
за закрила на детето, Етичен кодекс за работа
с деца и др., имащи отношение към упражняването на професията.
Работното време на гувернантката се определя от типовата длъжностна характеристика
и се договаря с работодателя или със семейството на детето.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Гувернантката може да продължи обучението си за повишаване на професионалната си
квалификация, като участва в различни форми
за продължаващо професионално развитие:
семинари, конференции, курсове, тематични
работни ателиета, както и чрез самоподготовка – информация в интернет, специализирана
литература и други информационни източници.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите в Република
България (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 четвърта степен на професионална квалификация по професията „Гувернантка“ имат възможност за реализиране според
търсенето на пазара на труда и изискванията на
съвременното общество за отглеждане, възпитание и обучение на деца в домашни условия.
Те могат да постъпват на работа на длъжности (професии), включени в единична група
531 „Персонал, грижещ се за деца, и помощници на учители“, както и на други длъжности,
допълнени 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:
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· познава и прилага основните правила за
безопасна работа на работното място, познава
и използва личните предпазни средства, осигурява безопасна среда за децата;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда и подзаконовната нормативна база,
разбира договорните отношения между работодател и работник;
· се отнася с чувство на отговорност към
задачите, които са му възложени от работодателя или от родителите/настойниците на детето;
· прави преценка и определя нуждите от
повишаване на квалификацията си;
· познава предназначението и приложението
на съвременните информационно-комуникационни технологии;
· общува ефективно при изпълнение на
трудовата дейност в домашни условия и в условията на частни образователни институции;
· владее чужд език на ниво, позволяващо му
свободна комуникация на професионални теми.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Услуги за дома“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и спазва изискванията за организиране на дневния режим на детето/ученика;
· познава и прилага възпитателни и дидактически подходи за развитие на способностите
на детето/ученика, както и за удовлетворяване
на неговите потребности и интереси;
· познава психолого-педагогическите особености в развитието на детето/ученика;
· знае и прилага подходящи модели и техники за общуване с деца/ученици и възрастни.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Гувернантка“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава психосоциалното развитие на детето/ученика в различните възрастови периоди;
· разбира същността и социалната роля на
професията съобразно нормативната рамка;
· съдейства за ефективно организиране на
дневния режим на детето/ученика;
· познава различни видове и типове игри и
ги прилага според тяхната специфика;
· прилага изискванията за здравословно
хранене на детето/ученика и екологосъобразен
начин на живот;
· познава и прилага изискванията за организиране и поддържане на дизайна на детския бит;
· познава художествена литература за деца
и подбира книги, подходящи за съответната
възраст;
· познава стратегии за успешно взаимодействие с родителите (типове и видове семейства);
· познава и прилага правилата за оказване
на долекарска помощ в спешни ситуации;
· познава симптомите на заболяванията в
детска възраст и полага грижи за болно дете,
като спазва указанията на лекуващия лекар.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

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

1. Полага грижи за сигурността
и безопасността на детето в дома
и навън

1.1. Описва въздействието на вредните фактори върху здравето
на детето и познава мерките за неговото предпазване
1.2. Оказва долекарска помощ в битови и кризисни ситуации
(злополука, отравяне с хигиенни или дезинфекционни средства,
наранявания в дома и др.)
1.3. Разпознава основните превързочни материали и ги използва по предназначение
1.4. Посочва последователността на действие при различни
ситуации, изискващи оказване на долекарска помощ
1.5. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат
по време на взаимодействие с детето, и предприема действия
за тяхното предотвратяване
1.6. Ползва лични предпазни средства
1.7. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна
безопасност
1.8. Използва по предназначение средства за противопожарна
защита в случай на необходимост
1.9. Поддържа хигиена в дома на детето
1.10. Подбира подходящо облекло на детето съобразно метеорологичните условия

2. Прилага специфичната нормативна уредба при предоставяне на
услугата отглеждане, обучение и
възпитание на деца в домашни
условия

2.1. Познава формите на взаимодействие с детето в домашни
условия
2.2. Описва спецификата на услугите, които трябва да предоставя при обучение и възпитание на деца в домашни условия
2.3. Спазва етичните стандарти и стандартите за качество
при предоставяне на услугите при отглеждане и възпитание
на деца в домашни условия
2.4. Познава и спазва правата и задълженията си съобразно
изискванията, предявени от работодателя или от родителите/
настойниците на детето
2.5. Спазва разработения график за предостaвяне на дейности
те, свързани с грижите, обучението и възпитанието на деца
в домашни условия
2.6. Спазва правилата за безопасен труд (в дома на потребителя и извън него)
2.7. Периодично попълва документация, свързана с изпълнението на дейностите
2.8. Своевременно информира родителите на детето за възникнали проблеми

3. Осъществява ефективна устна и
писмена комуникация с родителите и/или настойниците на детето

3.1. Умее ясно и недвусмислено да предава устна информация
3.2. Умее да формулира ясни и точни въпроси
3.3. Умее в писмен вид да предава информация, свързана
с изпълнение на професионалните задължения – подготвя
отчети за извършената работа, формулира проблеми, прави
предложения и др.
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Специфични за специалност 8140201 „Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия“
4. Изгражда доверителни отношения 4.1. Ежедневно информира родителите за извършените дейности
със семейството и с неговите членове и възникналите проблеми с детето
4.2. Периодично попълва документация, свързана с изпълнението
на дейностите по отглеждането на детето
4.3. Съобразява се с изискванията на семейството по отношение
на грижите за детето
4.4. Своевременно отговаря на молби и предложения, отправени
от членовете на семейството, които са от компетентността є
4.5. Спазва професионалните ценности и етичните норми, регламентирани в Етичния кодекс и др.
4.6. Поддържа отношения със семейството и техните близки на
основата на уважение, зачитане на личното достойнство, право на
информираност и неприкосновеност на личния живот
4.7. Спазва конфиденциалност и поверителност за семейството,
при което работи
5. Оказва помощ и подкрепа на де- 5.1. Идентифицира основните рискове за развитието на детето в
тето при възникнали битови и други неговото ежедневие
кризисни и рискови ситуации
5.2. Разпознава ситуации, които носят риск за детето
5.3. Предприема мерки и оказва съдействие за избягване на евентуални рискове
5.4. Своевременно информира близките на детето за евентуални
рискове
5.5. В отсъствието на родителите или близките на детето незабавно
сигнализира компетентните органи за възникнала кризисна ситуация
5.6. Познава системата за закрила на детето и функциите на съответните държавни институции
6. Изпълнява задачи, свързани с фи- 6.1. Спазва правилните хигиенни стандарти за детето – къпане,
зическата грижа (здравето) на детето миене на ръцете и зъбите и др.
6.2. Храни, преоблича и къпе бебето (детето)
6.3. Приготвя храната на детето и се грижи за неговото облекло
6.4. Подбира дрехи, подходящи за дейностите, които ще извършва
детето, и за мястото, което ще посещава
5.5. Планира и съблюдава за стриктното спазване на дневния режим
на детето – времето за лягане и ставане, хранене, разходки и т.н.
5.6. Приготвя здравословна храна за детето, като спазва изискванията на семейството
5.7. Грижи се за болно дете в съответствие с препоръките и съветите на здравните специалисти
5.8. Разпознава симптомите на често срещани заболявания при
децата и при необходимост своевременно информира родителите
на детето
5.9. Владее основните правила на оказване на долекарска помощ
5.10. Грижи се за безопасността на детето в семейни условия
7. Изпълнява задачи, свързани с 7.1. Общува с детето, като ползва разнообразни техники за насърразвитие на социалните умения и чаване на мотивацията и успехите му
интереси на детето
7.2. Придружава детето до и в детската градина, в училището или
до други институции, които посещава – спортни зали, школи по
изкуства, училища по чужди езици и др.
7.3. Организира ежедневните дейности на детето (игра, почивка,
подготвяне на уроците и др.)
7.4. Подпомага развитието на навици и умения у детето
7.5. Организира игрови дейности, съобразени с индивидуалните
потребности и възможности на детето, след предварително съгласуване с родителите му
7.6. Организира други занимания, подходящи за интересите, потребностите и възможностите на детето, като спазва изискванията
на родителите
7.7. Информира родителите за проблеми в ежедневието на детето
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8. Съхранява психическото си здраве 8.1. Отчита стереотипните модели на поведение в семейството
и това на детето
8.2. Разпознава проявите на професионалния стрес и синдрома на
„емоционално прегаряне“
8.3. Проявява самоконтрол за овладяване на собствените си чувства и настроения
8.4. Познава и спазва Етичния кодекс за работа с деца
8.5. Разпознава ситуации, в които могат да възникнат етични
дилеми, и при необходимост търси съдействие от семейството,
настойниците и роднините
8.6. Прилага различни подходи за превенция на професионалния
стрес
9. Ефективно взаимодейства с роди- 9.1. Води конструктивен диалог, общува ефективно с родителите на
телите/настойниците на детето
детето, като отчита типологията на съответното семейство
9.2. Оказва съдействие на родителите в отглеждането и възпитаването на детето
9.3. Познава и прилага модели за ефективно взаимодействие със
семейството
10. Усъвършенства професионалната
си компетентност и развива личностните и социалните си умения и
качества

10.1. Участва в социални, културни и образователни дейности за
повишаване на професионалното си развитие и подобряване на
компетентността си
10.2. Проявява самокритичност към собствените действия и ниво
на познания
10.3. Периодично извършва самооценка на дейността си
10.4. При установяване на ограничени познания в конкретна област
полага усилия за допълване на необходимите знания и умения
10.5. При възникнали трудности се консултира със специалисти от
професионалната сфера

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети.
Учебните кабинети трябва да отговарят
на необходимите педагогически, дидактико-методически, ергономични, хигиенни и
естетически изисквания и да създават предпоставка за успешно усвояване на знания,
умения и компетентности от обучаваните.
Обзавеждането на учебните кабинети трябва
да допринася за ефективно провеждане на
основните дейности.
Нормативните изисквания към учебните
кабинети включват:
· обща площ на кабинета – от 40 до 45 м 2;
· работни места, разположени така, че да
осигуряват необходимата видимост до учебната
дъска и свободно преминаване на обучаваните
от едно до друго работно място.
Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя (работна
маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска,
мебели – предимно шкафове за различни
цели, гладка свободна стена за окачване на
нагледни материали, екран за прожектиране,
мултимедиен проектор и други дидактически
средства за обучение.
Компютърният кабинет включва: работно
място за преподавателя – работна маса, стол,
компютър и прилежащата му конфигурация в
мрежа, с възможност за контрол на компю-

трите на обучаваните, индивидуални маси с
компютърна конфигурация за всеки обучаван,
общ принтер, учебна дъска.
Кабинет за изучаване на чужд език – оборудването е аналогично с това на учебния
кабинет, с обезпечена аудио-визуална техника,
записи на магнитен и оптичен носител, екран
за прожекция, проектори, табла и помощни
дидактични материали, необходими за упражнения при изучаването на езика.
5.2. Обучение по практика
Обучението по практика се провежда в основните помещения на образователната институция – клуб за родители или консултативен
кабинет за родители, както и помещение за
хранене и различни видове ателиета. Обучението по практика се провежда в помещения
със симулирана семейна среда.
5.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
· Детска стая с пълно оборудване за отглеждане, игри и общоразвиващи дейности
с деца в зависимост от възрастта на детето.
· Кухня, оборудвана според хигиенно-санитарните изисквания.
· Санитарен възел, оборудван за тоалет.
5.2.2. Учебни помагала
Описание и инструкции за оборудване на
детска стая в домашни условия и за хигиенно
поддържане на детската среда.
Дидактични материали, предназначени за
съответната възраст на децата – детска литература, записи на песни и приказки, игри и др.
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6. Изисквания към обучаващите
Обучението по специфичната за професията
„Гувернантка“ задължителна професионална
подготовка се извършва от квалифицирани
обучаващи, чието образование, придобита
специа лност, присъдена к ва лификаци я и
правоспособност отговарят на нормативната
уредба.
6.1. По теория
За обучението по теория на професията обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалност от професионални
направления: „Педагогика“, „Психология“ и
„Социални дейности“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от
2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. изм.
и доп., бр. 94 от 2005 г.), съответстващи на
учебните предмети (модули) от отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка.
6.2. По практика
За обучението по практика на професията
обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалност от професионални направления: „Педагогика“, „Психология“, „Социални дейности“ от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл.
изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.), съответстващи
на учебните предмети (модули) от отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 30 януари 2012 г.

по прилагане на Наредбата за държавните
изисквания към съдържанието на основните
документи, издавани от висшите училища в
областта на военното образование
Член единствен. С тази инструкция се определят условията и редът за осъществяване
на взаимодействие по издаване на дипломите
за висше образование на филиал към Военна
академия „Г. С. Раковски“, открит с Постановление № 7 на Министерския съвет от 2003 г.
(ДВ, бр. 7 от 2003 г.), съгласно приложения
№ 1, 2 и 3 (секретни).
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
§ 7а от преходните и заключителните разпоредби
на Наредбата за държавните изисквания към
съдържанието на основните документи, издавани
от висшите училища, приета с Постановление
№ 215 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 75 от 2004 г.; изм., бр. 10, 39 и 79 от
2009 г. и бр. 33 от 2011 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на образованието, младежта
и науката: Сергей Игнатов
Министър на отбраната:
Аню Ангелов
1131

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-9
от 30 януари 2012 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета поради
допусната очевидна фактическа грешка и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частна целодневна детска градина
„Тути“ – София, изменям Заповед № РД-14-102 от
18.11.2011 г. (ДВ, бр. 96 от 2011 г.), както следва:
ЕИК 211567621 на детската градина се променя
на ЕИК 201567621.
Министър: С. Игнатов
1252
ЗАПОВЕД № РД-14-10
от 30 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. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
„Бизнес и култура“ – Варна, изменям Заповед
№ РД-14-19 от 31.03.2011 г. (ДВ, бр. 32 от 2011 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-52 от 04.07.2011 г.
(ДВ, бр. 56 от 2011 г.), както следва:
Изречението „Колежът се управлява и представлява от Димитър Костадинов Мицев“ се
заменя с „Колежът се управлява и представлява
от Димитринка Кирилова Атанасова“.
Министър: С. Игнатов
1253

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-89
от 1 февруари 2012 г.
за специалния режим на опазване и ползване
на лечебните растения през 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
лечебните растения:
1. Определям допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) съгласно приложението
от естествените находища извън територията
на националните паркове на следните видове
лечебни растения:
Божур червен (Paeonia peregrina Mill.)
Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.)

Иглика лечебна (Primula veris L.)
Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum
(L.) Scop.)
Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum
acre L.)
Трън кисел (Berberis vulgaris L.)
Шапиче (Alchemilla vulgaris complex).
2. Забранявам събирането в националните
паркове на билки от видовете лечебни растения
по т. 1.
3. Забранявам събирането на билки от естествените им находища от видовете лечебни
растения по т. 1, извън количествата и районите,
определени в приложението.
4. Забранявам разпределение на билки от
видовете лечебни растения по т. 1 на билкозаготвителни пунктове, които не отговарят на
изискванията на Наредба № 5 от 2004 г. на МЗ
и МОСВ (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).
5. Забранявам събирането на билки от естествените им находища на територията на цялата
страна от следните видове лечебни растения:
Бенедиктински трън, пресечка (������������
Cnicus������
bene�
�����
dictus L.)
Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.)
Дилянка лечебна, валериана (�������������
Valeriana����
���
of�
ficinalis L.)
Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
Изт равниче, ст рашниче (�����������������
Asplenium��������
tricho�
�������
manes L.)
Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.)
Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp.aristatus)
Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
Копитник (Asarum europaeum L.)
Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng)
Момина сълза (Convallaria majalis L.)
Оман бял (Inula helenium L.)
Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium flavum
Crantz)
Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
Пирински чай (Sideritis scardica Grisb.)
Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand)
Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
Риган бял (Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum (Link)
Ietswaart)
Ружа лечебна (Althaea officinalis L.)
Салеп (Orchis sp. diversa)
Смил жълт (Helichrysum arenarium (L.) Moech.)
Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Hu�
perzia inundata (L.) Bernh=L.selago)
Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.).
6. Ограниченията и забраните по тази заповед
не се отнасят за количествата билки, събирани
за лични нужди.
7. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на съответните регионални инспекции по
околната среда и водите.
Министър: Н. Караджова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 171
от 17 януари 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Зако
на за подземните богатства, в площ „Голямата
шума“, разположена в землището на с. Брягово,
община Първомай, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства и протоколно решение по
т. 20 от протокол № 46 от заседанието на Министерския съвет на 30 ноември 2011 г. разрешавам
на „Агрострой 07“ – ООД, Първомай, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
160095915, със седалище и адрес на управление
гр. Първомай 4270, община Първомай, област
Пловдив, ул. Княз Борис I № 34, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Голямата шума“, разположена в землището на
с. Брягово, община Първомай, област Пловдив,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,66 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение

към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Голямата шума“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1

2

3

1.

4527295

8649315

2.

4527307

8649680

ВЕСТНИК
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2

3

3.

4526975

8649680

4.

4526820

8650000

5.

4526815

8650185

6.

4526500

8650000

7.

4526537

8649805

8.

4526407

8649565

9.

4526415

8648905
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1253
от 29 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 № 57 от заседание,
проведено на 19.12.2011 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, протокол
от изпитване № 6101 от 06.12.2011 г. и експертно
мнение от ИЦ „Алми тест“, удостоверяващи, че
детска количка, марка „Jane“, модел „Соник Ево“
не отговаря на физико-механичните изисквания
за безопасност, отразени в БДС EN 1888:2003/
A1,A2,A3:2006 „Предмети за отглеждане на малки
деца. Превозно средство с колела за малки деца.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване
по следните показатели: т. 6.1.1 – в достъпната
за детето зона количката има точки на срязване
и притискане между движещите се части, които
се затварят на по-малко от 12 мм (задържащия
механизъм на сенника); т. 19 и т. 21.2 – липсва
задължителната съгласно стандарта маркировка върху количката, върху която да се проведе
изпитването; т. 21.2 – липсва задължителната
съгласно стандарта маркировка върху количката,
върху която да се проведе изпитването: име или
търговска марка на производител, вносител или
организация, отговорна за продажбите; сериен или
артикулен номер, предупреждение с текст „Предупреждение! Оставянето на детето без надзор
може да бъде опасно“; номер и дата на стандарта
EN 1888:2003/A1,A2,A3:2006; т. 21.4 – липсват
задължителни данни в инструкциите за употреба: по т. 21.4.1 – липсва текстът „Прочетете
тези инструкции внимателно преди употреба и
ги запазете за бъдещи справки. Безопасността
на Вашето дете може да бъде застрашена, ако
не следвате тези инструкции“, по т. 21.4.4 – Предупреждението „Внимание! Може да бъде опасно да оставяте детето си без наблюдение“, по
т. 21.4.5 – „Инструкции за първоначално сгло-
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бяване“, по т. 21.4.7 – инструкции за сгъване и
разгъване, по т. 21.4.9 „Внимание – използвайте
коланите винаги когато детето е в количката“,
по т. 21.4.11 – Инструкции, покриващи всички
функции на количката, по т. 21.4.16 – декларация
че не трябва да се използват аксесоари, които не
са доставени от производителя, т. 21.4.17 – инструкции за работа със спирачните механизми,
т. 21.4.18 – инструкции за работа и настройване
на коланите, по т. 21.4.21 – преду преж дение
„Предупреждение! Продуктът не е предназначен
за тичане и пързаляне“ и поради липсата на горе
описаните инструкции и предупреждения, както
и наличието на точки на срязване и притискане
между движещите се части, които се затварят на
по-малко от 12 мм (задържащия механизъм на
сенника) в достъпната за детето зона, съществува
риск за здравето и безопасността на рисковата
група потребители – деца, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детска
количка, марка „Jane“, модел „Соник Ево“, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната
в заповедта стока по реда, при 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 АПК 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.
5. 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.
Председател: В. Златев
1170

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 83
от 20 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА и
чл. 31 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1,
т. 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Берковица,
закрива кметствата Ягодово, Слатина, Мездрея,
Гаганица и Котеновци.
Председател: П. Якимов
1146
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-11-10-19
от 20 януари 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3,
чл. 150, ал. 3 и 6 ЗУТ и решение от протокол от
заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, проведено на 17.01.2012 г. във
връзка с внесения в областната администрация с
писмо № РЗ-01-06-2393 от 22.12.2011 г. комплексен
проект за инвестиционна инициатива за обект:
„Кабелна линия 20 kV от подстанция „Нона“ в
ПИ № 72624.620.23, гр. Добрич, до Главна разпределителна уредба (ГРУ) и компенсиращ шунтов
реактор (КШР) в ПИ № 77390.26.44 и от ГРУ до
ветрогенератор в ПИ № 77390.21.69 в землището
на с. Храброво, община Балчик, област Добрич“,
с възложители „Храброво Уинд 1“ – ООД, ЕИК
201456838, със седалище и адрес на управление
във Варна, район „Приморски“, ж.к. Приморски
парк, местност Салтанат, № 2507, ет. 1, представлявано от Анатоли Валентинов Линков и
Румен Апостолов Панайотов, и „Храброво Уинд
2“ – ООД, ЕИК 201456770, със седалище и адрес
на управление във Варна, район „Приморски“,
ж.к. Приморски парк, местност Салтанат, № 2507,
ет. 1, представлявано от Анатоли Валентинов
Линков и Румен Апостолов Панайотов, нареждам:
1. Одобрявам частите на комплексен проект
за инвестиционна инициатива за обект: „Кабелна линия 20 kV от подстанция „Нона“ в ПИ
№ 72624.620.23, гр. Добрич, до Главна разпределителна уредба (ГРУ) и компенсиращ шунтов
реактор (КШР) в ПИ № 77390.26.44 и от ГРУ до
ветрогенератор в ПИ № 77390.21.69 в землището
на с. Храброво, община Балчик, област Добрич“,
с възложители „Храброво Уинд 1“ – ООД, ЕИК
201456838, със седалище и адрес на управление
във Варна, район „Приморски“, ж.к. Приморски
парк, местност Салтанат, № 2507, ет. 1, представлявано от Анатоли Валентинов Линков и
Румен Апостолов Панайотов, и „Храброво Уинд
2“ – ООД, ЕИК 201456770, със седалище и адрес
на управление във Варна, район „Приморски“, ж.к.
Приморски парк, местност Салтанат, № 2507, ет.
1, представлявано от Анатоли Валентинов Линков
и Румен Апостолов Панайотов, както следва:
– ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от подстанция „Нона“ в ПИ
№ 72624.620.23, гр. Добрич, до Главна разпределителна уредба (ГРУ) и компенсиращ шунтов
реактор (КШР) в ПИ № 77390.26.44 и от ГРУ до
ветрогенератор в ПИ № 77390.21.69 в землището
на с. Храброво, община Балчик, област Добрич“;
– инвестиционен проект: част „Електро“, фаза:
технически проект; част: Пътна – в обхвата на път
II-29 от км 46+207 до км 46+234 и пресичане с
хоризонтален сондаж при км 46+333 – технически
проект, част „Геодезия“, фаза: технически проект;
част: „Пожарна безопасност“, фаза: технически
проект; част „План за безопасност и здраве“,
фаза: технически проект за обект: „Кабелна линия
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20 kV от подстанция „Нона“ в ПИ № 72624.620.23,
гр. Добрич, до Главна разпределителна уредба
(ГРУ) и компенсиращ шунтов реактор (КШР) в
ПИ № 77390.26.44 и от ГРУ до ветрогенератор в
ПИ № 77390.21.69 в землището на с. Храброво,
община Балчик, област Добрич“.
2. Трасето на кабелната линия, предмет на
обекта по т. 1, е с обща дължина 26 516,59 м и
преминава през следните поземлени имоти: ПИ
№ 72624.620.44, ПИ № 72624.464.18 – собственост
на Община Добрич; ПИ № 72624.455.65 – републикански път II-29, собственост на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията; ПИ № 72624.455.57 – собственост
на Община Добрич; ПИ № 72624.466.93 – републикански път II-29, собственост на Министерството на т ранспорта, информационните
технологии и съобщенията; ПИ № 72624.466.88,
ПИ № 72624.468.80 – собст веност на Общ ина Добрич; ПИ № 000088, ПИ № 000068, ПИ
№ 000058 – с. Плачи дол – собственост на Община Добричка; ПИ № 000047 – с. Пчелино,
собственост на Община Добричка; имот ПИ
№ 000044 – с. Стефаново, собственост на Община Добричка; ПИ № 000006, ПИ № 000002,
П И № 0 0 0 0 0 61, П И № 0 0 0 0 81 – с. Пч е л ино, собст веност на Общ ина Добри чка, ПИ
№ 024011 – с. Стефаново, собственост на Спиридон Атанасов Спиридонов; ПИ № 000067, ПИ
№ 000068 – с. Славеево, собственост на Община
Добричка; улиците на с. Славеево, Община
Добричка; ПИ № 000001, ПИ № 000027 – път II
клас – с. Славеево, собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията; ПИ № 000020, ПИ № 000023, ПИ
№ 000052, ПИ № 000032 – с. Славеево, собственост на Община Добричка; ПИ № 000011 – път
II клас – с. Батово, собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията; ПИ № 024001 – с. Одърци,
собственост на Община Добричка; улиците на
с. Одърци, Община Добричка; ПИ № 020016, ПИ
№ 021017 – с. Одърци, собственост на Община
Добричка; ПИ № 77390.22.66, ПИ № 77390.22.67,
ПИ № 77390.26.37 – с. Храброво, собственост на
Община Балчик; ПИ № 77390.26.45 – с. Храброво,
собственост на „Храброво Уинд 2“ – ООД, Вар
на; ПИ № 77390.26.44 – с. Храброво, където са
разположени ГРУ, Сървърно помещение, и КШР,
собственост на „Храброво Уинд 2“ – ООД, Варна;
ПИ № 77390.22.72, ПИ № 77390.22.70 – с. Храброво, собственост на „Храброво Уинд 1“ – ООД,
Варна; ПИ № 77390.22.64, ПИ № 77390.501.1, ПИ
№ 77390.501.11, ПИ № 77390.21.67 – с. Храбров о, с о б с т в е н о с т н а О б щ и н а Б а л ч и к ; П И
№ 77390.21.69 – с. Храброво, собст веност на
„Храброво Уинд 1“ – ООД, Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – гр. Добрич, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
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Областен управител: Ж. Желязков
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ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 42
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по заявления с вх. № 26-00-646
от 10.05.2011 г. и вх. № 26-00-1594 от 9.12.2011 г. от
„Нетуоркс – България“ – ООД, Русе, до Община
Свищов във връзка със Заповед № 41-РД-01-03
от 13.01.2011 г. на кмета на Община Свищов с
мотивирано предписание за ПУП – план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 5 от протокол
№ 7 от 7.09.2011 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при
Община Свищов и предложение с вх. № 155 от
13.12.2011 г. от кмета на Община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план-схеми на техническата инфраструктура – подземна оптична кабелна разпределителна система за електронни съобщения
на „Нетуоркс – България“ – ООД, на територията на гр. Свищов, община Свищов, с трасе: (ПИ) 65766.702.9690, (ПИ) 65766.702.4392,
(П И ) 6 576 6 .70 2 .9 6 6 0 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .43 8 6 ,
(П И ) 6 576 6 .70 2 .4 6 4 0 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .43 8 8 ,
(П И ) 6 576 6 .7 0 2 .4391, (П И ) 6 576 6 .7 0 2 .43 8 9,
(ПИ) 65766.702.4390,(ПИ) 65766.702.9656, (ПИ)
6 576 6 .70 2 .9 6 61, (П И ) 6 576 6 .70 2 .439 3, (П И )
6 576 6 .70 2 .458 9, (П И ) 6 576 6 .70 2 .43 8 5, (П И )
6 576 6 .70 2 .43 8 4 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .9 69 2 , (П И )
6 576 6 .70 2 .9 6 45, (П И ) 6 576 6 .70 2 .9 6 49, (П И )
6 576 6 .70 2 .9 6 6 4 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .9 6 47, (П И )
6 576 6 .7 0 2 .9 6 43, (П И ) 6 576 6 .7 0 2 .9 747, (П И )
6 576 6 .70 2 .9 742 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .4372 , (П И )
6 576 6 .70 2 .4 632 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .9 73 8 , (П И )
6 576 6 .70 2 .9 6 58 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .42 89, (П И )
6 576 6 .70 2 .9 6 8 7, (П И ) 6 576 6 .70 2 .9 6 0 4 , (П И )
6 576 6 .70 2 .9 714 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .9 6 8 9, (П И )
6 576 6 .7 0 2 .9 6 57, (П И ) 6 576 6 .7 0 2 .43 81, (П И )
6 576 6 .70 2 .43 8 3, (П И ) 6 576 6 .70 2 .9 6 8 8 , (П И )
6 576 6 .70 2 .43 8 2 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .9 6 4 0 , (П И )
6 576 6 .7 0 2 .9 741, (П И ) 6 576 6 .7 0 2 .9 6 33, (П И )
6 576 6.70 2 .9 6 6 8 , (П И ) 6 576 6.70 2 .9 6 0 0 , (П И )
6 576 6 .70 2 .42 8 0 , (П И ) 6 576 6 .70 2 .42 81, (П И )
6 576 6 .70 2 .42 7 7, (П И ) 6 576 6 .70 2 .9 6 0 6 , (П И )
6 576 6 .70 2 .9 62 4 , (П И ) 6 576 6 .701.9 58 3, (П И )
65766.701.9533, всички общинска собственост по
действащите КК и КР на гр. Свищов.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.
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Председател: Св. Георгиева

РЕШЕНИЕ № 43
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, по заявление с вх. № 26-00-647
от 10.05.2011 г. от „Нетуоркс – България“ – ООД,
Русе, до Община Свищов във връзка със Заповед № 40-РД-01-03 от 13.01.2011 г. на кмета на
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ДЪРЖАВЕН

Община Свищов с мотивирано предписание за
ПУП – ПП, Решение № 6 от протокол № 7 от
7.09.2011 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията ОЕСУТ при Община
Свищов и предложение с вх. № 154 от 13.12.2011 г.
от кмета на Община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементи на
техническата инфраструктура – подземна тръбна
мрежа за оптични кабели от землището на с. Ореш
(ЕКАТТЕ 53672) до гр. Свищов (ЕКАТТЕ 65766)
с обхват: (ПИ) 0.480 по КВС на землището на
с. Ореш (ЕКАТТЕ 53672) – публична общинска
собственост, (ПИ) 65766.15.1, (ПИ) 65766.16.2, (ПИ)
65766.17.4, (ПИ) 65766.18.3, (ПИ) 65766.22.3, (ПИ)
65766.122.25, (ПИ) 65766.605.7, (ПИ) 65766.605.12
и (ПИ) 65766.613.23 по КК и КР на землището
на гр. Свищов (ЕКАТТЕ 65766) – публична общинска собственост.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.
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Председател: Св. Георгиева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АК-02-23-60
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 2
от Закона за държавната собственост, чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията и Заповед
№ РД-02-14-2680 от 29.12.2011 г., № ЗМФ-34 от
9.01.2012 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството и министъра на финансите
нареждам:
І. Отчуждавам проектен имот с идентификатор № 20465.540.8 с площ 145 кв. м, образуван от
поземлен имот с идентификатор № 20465.540.2 по
кадастралната карта на гр. Девин, одобрена със
Заповед № РД-18-90 от 18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 797
кв. м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за
електроенергийно производство, собственост на
наследници на Абдула Кадиров Садъков, съгласно решение № 5 от 19.02.1996 г. на Поземлената
комисия – гр. Девин, за възстановяване правото
на собственост на земи в землището на с. Настан,
община Девин, а именно:
1.1. Иван Найденов Бочуков, гр. Девин, област
Смолян;
1.2. Светла Иванова Мирова, гр. Девин, област Смолян;
1.3.1. Асен Недков Речников, гр. Смолян;
1.3.2. Владимир Асенов Речников, гр. Смолян;
1.3.3. София Асенова Речникова, гр. Смолян,
насл. на Дафинка Иванова Речникова, насл. на
Севда Иванова Бочукова, насл. на Абдула Кадиров Садъков;
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1.4. Руска Иванова Стоянова, гр. Девин, област Смолян;
1.5. Калин Иванов Бочуков, гр. Девин, област
Смолян, насл. на Севда Иванова Бочукова, насл.
на Абдула Кадиров Садъков;
2. Здравко Петров Василев, гр. Девин, област
Смолян, насл. на Абдула Кадиров Садъков;
3. Румяна Ясенова Василева, гр. Девин, област
Смолян, насл. на Абдула Кадиров Садъков;
4.1. Валентина Димитрова Василева, гр. Девин,
област Смолян;
4.2. Наташа Владимирова Василева, гр. Девин,
област Смолян;
4.3. Снежана Владимирова Василева, гр. Девин,
област Смолян;
4.4. Евгений Владимиров Василев, гр. Смолян, насл. на Владимир Петров Василев, насл.
на Абдула Кадиров Садъков;
5. Стефка Ясенова Стефанова, гр. Девин, област Смолян, насл. на Абдула Кадиров Садъков,
за изграждане на обект: „Хидровъзел Цанков камък“, определен за обект с национално
значение с Разпореждане № 2 от 17.05.2004 г. на
Министерския съвет.
II. За отчуждения имот да бъде заплатена
цена, определена на база експертна оценка за
определяне пазарната стойност на имота от
м. 12.2011 г. в размер 767 лв.
III. Определеното в тази заповед обезщетение
ще бъде внесено от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, в търговска банка „Интернешънъл Асет Банк“.
IV. Обезщетенията ще започнат да се изплащат
след влизането на заповедта в сила.
Съгласно заповедта средствата, необходими
за изплащане на паричното обезщетение на
собствениците, респективно правоимащите на
имота, са осигурени от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, и същите са заложени
в инвестиционната програма за 2011 г. на „Хид
роелектроинвест“, „НЕК“ – ЕАД.
С Решение № 41 от 1.03.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Девин, е одобрен ПУП на обект „Хидровъзел Цанков камък“.
Със Заповед № РД-02-14-2313 от 10.11.2011 г.
на МРРБ е одобрен ПУП за изменение на обект
„Хидровъзел Цанков камък“, община Девин.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Изпълнението є възлагам на отдел „Държавна собственост“ и на главния счетоводител на
областната администрация – Смолян.
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Областен управител: Ст. Стайков

ЗАПОВЕД № АК-02-23-61
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 2
от Закона за държавната собственост, чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията и Заповед
№ РД-02-14-2680 от 29.12.2011 г., № ЗМФ-34 от
9.01.2012 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството и министъра на финансите
нареждам:
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I. Отчуждавам проектен имот с идентификатор
№ 20465.116.112 с площ 3581 кв. м, образуван от
поземлен имот с идентификатор № 20465.116.111
по кадастралната карта на гр. Девин, одобрена
със Заповед № РД-18-90 от 18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ
5923 кв. м, с трайно предназначение на територията земеделска, с начин на трайно ползване:
ливада, намиращ се в землището на гр. Девин,
собственост на наследници на Кибря Арифова
Стамболиева (Калинка Филипова Стамболова
съгласно удостоверение за идентичност на имена
№ 195 от 24.02.2010 г. на Община Девин), съгласно Решение № 5 от 19.02.1996 г. на Поземлената
комисия – гр. Девин, землището на с. Настан,
а именно:
1.1. Джамал Ибраимов Чаушев, с. Грохотно,
община Девин, наследници на Иван Стефанов
Петров, наследници на Росица Илиева Куртова,
наследници на Кибря Арифова Стамболиева;
1.2.1. Фанка Сотирова Чаушева, гр. Девин,
област Смолян;
1.2.2. Галя Калчева Бочукова, гр. Девин, област Смолян;
1.2.3. Снежана Калчева Димитрова, гр. Девин,
област Смолян;
1.2.4. Емилия Калчева Чаушева, гр. Девин,
област Смолян, наследници на Калчо Димитров
Чаушев, наследници на Росица Илиева Куртова,
наследници на Кибря Арифова Стамболиева;
1.3.1. Севдалина Данчева Капанова, Пловдив;
1.3.2. Младен Данчев Шукеров, Пловдив, наследници на Данчо Силков Шукеров, наследници
на Росица Илиева Куртова, наследници на Кибря
Арифова Стамболиева;
2.1. Рукие Реджеп Юсеин, с. Грохотно, община
Девин, наследници на Реджеп Ариф Стамболлу,
наследници на Кибря Арифова Стамболиева;
2.2.1. Атидже Мустафа Истанболлу, с. Грохотно,
община Девин;
2.2.2. Байрам Арифов Стамболиев, с. Грохотно,
община Девин;
2.2.3. Векил Ариф Истанболлу, с. Грохотно,
община Девин;
2.2.4. Джемиле Арифова Стамболиева, с. Грохотно, община Девин, наследници на Ариф
Реджепов Стамболиев, наследници на Реджеп
Ариф Стамболлу, наследници на Кибря Арифова
Стамболиева;
2.3.1. Шефкие Джамалова Стамболиева, с. Грохотно, община Девин;
2.3.2. Елфида Селвиева Стамболиева, с. Грохотно, община Девин;
2.3.3. Юлхан Селвиева Еминова, с. Грохотно,
община Девин;
2.3.4. Реджеп Селвиев Стамболиев, с. Грохотно,
община Девин;
2.3.5. Исмие Селвиева Стамболиева, с. Грохотно, община Девин;
2.3.6. Селви Селвиев Стамболиев, с. Грохотно, община Девин, наследници на Селви
Реджепов Стамболиев, наследници на Реджеп
Ариф Стамболлу, наследници на Кибря Арифова
Стамболиева;
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2.4. Нури Реджеп Стамболлу, с. Грохотно,
община Девин, наследници на Реджеп Ариф
С тамбол л у, наслед н и ц и на К ибря Арифова
Стамболиева;
3.1.1. Стоянка Стефанова Стамболиева, гр. Девин, област Смолян;
3.1.2. Емилия Веселинова Павлова, гр. Девин,
област Смолян;
3.1.3. Милка Веселинова Стоянова, гр. Девин,
област Смолян, наследници на Веселин Росенов
Стамболиев, наследници на Росен Илиев Стамболиев, наследници на Кибря Арифова Стамболиева;
3.2.1. Румен Стефанов Гаджаков, гр. Девин,
област Смолян;
3.2.2. Павлина Руменова Гаджакова, с. Бял
извор, община Стара Загора;
3.2.3. Радослав Руменов Гаджаков, гр. Девин,
област Смолян;
3.2.4. Стефан Руменов Гаджаков, гр. Девин,
област Смолян, наследници на Ангелина Росенова
Гаджакова, наследници на Росен Илиев Стамболиев, наследници на Кибря Арифова Стамболиева;
3.3. Валентина Здравкова Димитрова, гр. Девин, област Смолян, наследници на Венета Росенова Стамболиева, наследници на Росен Илиев
Стамболиев, наследници на К ибря Арифова
Стамболиева;
4.1. Румяна Стефанова Стамболиева, Пловдив,
5 район „Южен“;
4.2. И л и я Юриев С тамбол иев, П ловдив,
5 район „Южен“;
4.3. Дияна Юриева Стамболиева, Пловдив,
5 район „Южен“;
4.4. Сузана Юриева Димитрова, гр. Долни
чифлик, община Варна;
4.5. Йордан Юриев Стамболиев, Пловдив,
5 район „Южен“;
4.6. Росен Юриев Стамболиев, Пловдив, 5 район
„Южен“, наследници на Юри Илиев Стамболиев,
наследници на Кибря Арифова Стамболиева,
за изграждане на обект: „Хидровъзел „Цанков камък“, определен за обект с национално
значение с Разпореждане № 2 от 17.05.2004 г. на
Министерския съвет.
II. За отчуждения имот да бъде заплатена
цена, определена на база експертна оценка за
определяне пазарната стойност на имота от м.
12.2011 г. в размер 18 944 лв.
III. Определеното в тази заповед обезщетение
ще бъде внесено от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, в търговска банка „Интернешънъл Асет Банк“.
IV. Обезщетенията ще започнат да се изплащат
след влизането на заповедта в сила.
Съгласно заповедта средствата, необходими
за изплащане на паричното обезщетение на
собствениците, респективно правоимащите на
имота, са осигурени от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, и същите са заложени
в инвестиционната програма за 2011 г. на „Хид
роелектроинвест“, „НЕК“ – ЕАД.
С Решение № 41 от 01.03.2004 г. на Общинския съвет – гр. Девин, е одобрен ПУП на обект
„Хидровъзел „Цанков камък“.
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Със Заповед № РД-02-14-2313 от 10.11.2011 г.
на МРРБ е одобрен ПУП за изменение на обект
„Хидровъзел Цанков камък“, община Девин.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Изпълнението є възлагам на отдел „Държавна собственост“ и на главния счетоводител на
областната администрация – Смолян.
1144

Областен управител: Ст. Стайков

ЗАПОВЕД № АК-02-23-62
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 2
от Закона за държавната собственост, чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията и Заповед
№ РД-02-14-2680 от 29.12.2011 г., № ЗМФ-34 от
9.01.2012 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството и министъра на финансите
нареждам:
I. Отчуждавам поземлен имот № 007089, целият
с площ 1,500 дка, намиращ се в землището на
с. Селча, ЕКАТТЕ 66130, м. Деве бою, с начин
на трайно ползване: индивидуално застрояване
(съгласно скица изх. № К11096 от 19.09.2011 г.,
издадена от Общинската служба по земеделие – гр. Девин), собственост на наследници на
Петър Славов Веселинов, съгласно решение № 21
от 30.10.1996 г. на Поземлената комисия – гр. Девин, за възстановяване правото на собственост
на земи в землището на с. Селча, община Девин,
а именно:
1. Ангел Петров Веселинов, гр. Хисаря, област
Пловдив, насл. на Петър Славов Веселинов;
2.1. Георги Асенов Веселинов, Пловдив;
2.2. Зорка Асенова Веселинова, Русе;
2.3. Петър Асенов Веселинов, с. Симеоновец,
насл. на Асен Петров Веселинов, насл. на Петър
Славов Веселинов;
3.1. Мария Ангелова Панчева, гр. Кричим,
област Пловдив, насл. на Славка Петрова Казакова, насл. на Петър Славов Веселинов;
3.2.1. Веселина Илиева Казакова, гр. Батак,
област Пазарджик;
3.2.2. Славка Николаева Казакова, гр. Батак,
област Пазарджик, насл. на Николай Ангелов
Казаков, насл. на Славка Петрова Казакова, насл.
на Петър Славов Веселинов;
4.1. Цвета Иванова Веселинова, гр. Рудозем,
област Смолян;
4.2. Мариана Атанасова Проданова, Пловдив,
насл. на Атанас Петров Веселинов, насл. на Петър
Славов Веселинов;
4.3.1. Делян Рангелов Зайков, гр. Рудозем,
област Смолян;
4.3.2. Атанаска Рангелова Зайкова, гр. Рудозем, област Смолян, насл. на Петя Атанасова
Веселинова, насл. на Атанас Петров Веселинов,
насл. на Петър Славов Веселинов;
5. Слав Петров Веселинов, гр. Хисаря, област
Пловдив, насл. на Петър Славов Веселинов;
6.1. Христо Христов Пецурковски, гр. Кричим,
област Пловдив;
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6.2. Георги Ангелов Маджаров, гр. Кричим,
област Пловдив, насл. на Йорданка Петрова
Маджарова, насл. на Петър Славов Веселинов;
7.1. Павлина Цветанова Славова, Ловеч;
7.2. Цветослав Великов Славов, Ловеч;
7.3. Чавдар Великов Славов, Ловеч, насл. на
Велик Петров Славов, насл. на Петър Славов
Веселинов,
за изграждане на обект: „Хидровъзел Цанков камък“, определен за обект с национално
значение с Разпореждане № 2 от 17.05.2004 г. на
Министерския съвет.
II. За отчуждения имот да бъде заплатена
цена, определена на база експертна оценка за
определяне пазарната стойност на имота от м.
12.2011 г. в размер 7935 лв.
III. Определеното в тази заповед обезщетение
ще бъде внесено от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, в търговска банка „Интернешънъл Асет Банк“.
IV. Обезщетенията ще започнат да се изплащат
след влизането на заповедта в сила.
Съгласно заповедта средствата, необходими
за изплащане на паричното обезщетение на
собствениците, респективно правоимащите на
имота, са осигурени от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, и същите са заложени
в инвестиционната програма за 2011 г. на „Хидроелектроинвест“, „НЕК“ – ЕАД.
С Решение № 41 от 1.03.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Девин, е одобрен ПУП на обект „Хидровъзел Цанков камък“.
Със Заповед № РД-02-14-2313 от 10.11.2011 г.
на МРРБ е одобрен ПУП за изменение на обект
„Хидровъзел Цанков камък“, община Девин.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта.
Изпълнението є възлагам на отдел „Държавна собственост“ и на главния счетоводител на
областната администрация – Смолян.
1145

Областен управител: Ст. Стайков

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 51
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. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – изграждане на кабелна линия НН 0,4 kV
от съществуваща кабелна касета, монтирана до
ПИ № 084110 и съществуващ БКТП „Чакалов“
за захранване на обекти в поземлени имоти
с кадастрален № 084112, 084016, 084117, 084118,
084119, местност Габрова кория, землище с. Малка Верея, и ПИ № 000112, 000113, 000114, 000115,
000116, 000117, 000118, 000119, 000120, 000121,
000122, 000123, местност Горния баир, землище
с. Богомилово, минаващо през поземлен имот с
кадастр ален № 000124, представляващ урбанизирана територия – частна собственост, в землището
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на с. Богомилово, и през поземлени имоти с
кадастрални № 000217 и № 000218, представляващи селскостопански горски пътища – общинска
публична собственост, и № 084113, 084115 и 084119,
представляващи урбанизирани територии – частна собственост, в землището на с. Малка Верея.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
1181

Председател: Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 52
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. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за изграждане на нов
уличен водопровод от ПЕВП тръби ∅ 90 × 4,5 мм
за захранване на обекти в поземлени имоти с
кадастрални № 084112, 084016, 084117, 084118,
084119, 084012, местност Габрова кория, землище
с. Малка Верея, и ПИ № 000112, 000113, 000114,
000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 000120,
000121, 000122, 000123, местност Горния баир,
землище с. Богомилово, минаващо през поземлен
имот с кадастрален № 000124, представляващ
урбанизирана територия – частна собственост,
в землището на с. Богомилово, и през поземлени имоти с кадастрални № 000217 и № 000218,
представляващи селскостопански горски пътища – общинска публична собственост, и № 084113,
084115 и 084119 – представляващи урбанизирани
територии, частна собственост, в землището на
с. Малка Верея.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
1182

Председател: Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 53
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. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 092022 и изменение на план за застрояване на
поземлен имот с кадастрален № 092024 в местност-
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та Джене дере, намиращ се извън урбанизираните
територии в землището на с. Малка Верея, община
Стара Загора, собственост на Пенка Минчева
Лукич от Стара Загора. С плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Пп
(за производствени, складови, административни,
търговски и обслужващи сгради и съоръжения),
със следните нормативи: максимална височина на
застрояване – до 10 м; максимална плътност на
застрояване – до 80 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на застрояване – свързано, ниско, между ПИ № 092022 и
ПИ № 092024 за изграждане на обект: „Ферма
за кози до 200 броя“.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Е. Христов
1183
РЕШЕНИЕ № 54
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. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за изграждане на обект:
„Реконструкция на ПСБ (петролноснабдителна база) – разширение на съществуващ път на
„Лукойл България“ – ЕООД, в землището на
гр. Стара Загора, минаващо през поземлени
имоти с идентификационни № 68850.179.566,
представляващ друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение – общинска публична собственост, 68850.176.117, представляващ линии за
релсов транспорт на НК „Железопътна инфраструктура“ – държавна публична собственост,
68850.177.548 и 68850.179.567, бази за производство
на продукти от нефт и газ – държавна публична
собственост, на „Лукойл България“ – ЕООД, и
68850.177.549, представляващ база за производство
на продукти от нефт и газ – държавна частна
собственост.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Е. Христов
1184
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РЕШЕНИЕ № 55
от 22 декември 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 57
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. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 131, кадастрален район 300 по плана на новообразуваните имоти в местността Язовира (зона
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ), намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Колена,
собственост на Паулина Венелинова Стоянова от
Стара Загора. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Жм (за жилищни
нужди), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – изграждане на въздушна мрежа НН от
съществуващ МТП „Север“ в с. Малка Верея за
захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 000310, местност Шумата, землище
с. Малка Верея, минаващо през поземлен имот
с кадастрален № 000262, представляващ селскостопански горски ведомствен път – общинска
публична собственост, и поземлен имот с кадастрален № 000307, представляващ урбанизирана
територия, частна собственост на Иван Димов
Чакалов.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

Председател: Е. Христов

Председател: Е. Христов
1187
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РЕШЕНИЕ № 56
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. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 095021 в местността Гробищата, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището на
с. Борилово – собственост на Валентин Димитров
Вълков от гр. Стара Загора. С плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Жм
(за жилищни нужди), със следните нормативи:
максимална височина на застрояване – до 10 м;
максимална плътност на застрояване – до 60 %;
максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно, за изграждане
на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

РЕШЕНИЕ № 58
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. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на поземлен имот
с кадастрален № 086040 в местността Клюнка,
намиращ се извън урбанизираните територии
в землището на с. Малка Верея – собственост
на Александър Славчов Павлевски от Стара
Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сж, об (смесена,
за жилищни нужди и общественообслужващи
дейности), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно, ниско.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Е. Христов

Председател: Е. Христов
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РЕШЕНИЕ № 59
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. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на уличен водопровод ∅ 90
ПЕВП за захранване на обект в поземлен имот с
кадастрален № 000310, местност Шумата, землище
с. Малка Верея, община Стара Загора, минаващо
по полски път с кадастрален № 000262, представляващ селскостопански горски ведомствен
път – общинска публична собственост, и през
поземлен имот с кадастрален № 000307 – представляващ у рбанизирана територия – частна
собственост на Иван Димов Чакалов.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
1189

Председател: Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 60
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. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – кабел НН, подземно положен от кабелна
касета (КРШ), монтирана между поземлени имоти
№ 68850.130.10 и № 68850.130.11, за захранване на
обекти в поземлени имоти с идентификационен
№ 68850.129.271, № 68850.129.272 и № 68850.129.273,
местност Герена, землище гр. Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с идентификационни № 68850.130.271, 68850.129.5 и 68850.129.270,
представл яващи полск и пътища – общинска
публична собственост, и поземлен имот с идентификационен № 68850.129.5 – канал – общинска
публична собственост.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
стая 806, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
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Председател: Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 89
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на канализация ∅ 315 и ∅ 400,
отвеждаща отпадъчните води на с. Богомилово,
община Стара Загора, до съществуваща канализационна мрежа гр. Стара Загора – минаващо през
следните имоти от землището на с. Богомилово:
ПИ 000560 – пасище, мера, стопанисвано от Община Стара Загора, 058006 – лозе на наследници
на Ганчо, Никола и Петко Иванови Минекшеви,
000687 – полски път, общинска публична собственост, 058004 – лозе на наследници на Петко
Иванов Минекшев, 058002 – лозе на Васил Колев
Танев, 000562 – полски път, общинска публична
собственост, 000693 – полски път, общинска публична собственост, 000571 – полски път, общинска
публична собственост, 000550 – път ІІІ клас, държавна публична собственост, 000551 – нива, стопанисвана от Община Стара Загора, 000549 – вътрешна река, държавна частна собственост,
000692 – полски път, общинска публична собственост, 000690 – полски път, общинска публична
собственост, 000552 – полски път, общинска
публична собственост, 000685 – полски път, общинска публична собственост, 000686 – полски
път, общинска публична собственост, и през
следните имоти от землището на с. Богомилово:
ПИ 000127 – полски път, общинска публична собственост, 000126 – напоителен канал, общинска
публична собственост, 000131 – напоителен канал,
общинска публична собственост, 000132 – полски
път, общинска публична собственост.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
ет. 5, стая 503.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с
чл. 156а ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.
1147

Председател: Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 90
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 68850.75.532 от м. Кюшкюлю бахча в землището на гр. Стара Загора, собственост на Община
Стара Загора. С плана за застрояване в имота
се установява устройствена зона – Сти (смесена
за инженерно-техническа инфраструктура), със
следните нормативи: максимална височина на
застрояване – над 15 м; максимална плътност
на застрояване – до 80 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно високо, за изграждане на
обект „Канализация за района на СБА и КПСт
СБА“ – Стара Загора.

С Т Р.
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Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
ет. 5, стая 503.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с
чл. 156а ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.
1148

Председател: Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 91
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе на канализация DN800
PP, отвеждаща отпадъчните води от кв. АПК,
Стара Загора, до съществуващ главен колектор
VІІ от канализационната мрежа на гр. Стара
Загора, минаващо по селскостопански горски
ведомствени пътища – общинска публична собственост, № 68850.114.200 и № 68850.114.201 по
кадастралната карта на гр. Стара Загора, част
от обект „Канализация на кв. АПК, гр. Стара
Загора“.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
ет. 5, стая 501.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с
чл. 156а ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.
1149

Председател: Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 92
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларни планове на елементите на техническата
инфраструктура на обект „Канализация за района
на СБА и КПСт „СБА“, Стара Загора, както следва:
– трасе на външно ел. захранване кабел 20 kV за
КПСт „СБА“ от нов ЖР стълб в ПИ № 68850.76.21
през ПИ № 68850.75.48 и ПИ № 68850.75.996 – ведомствени пътища на Община Стара Загора, до
нов БКТП в ПИ № 68850.75.532 – оранжерия на
Община Стара Загора, по кадастралната карта
на гр. Стара Загора;
– трасе на външен водопровод ∅ 110 мм за
КПСт „СБА“ от съществуващ ПЕВП ∅ 110 мм
в ПИ № 68850.75.796 – ведомствен път на „Евробазар“ – ООД, през ПИ № 68850.75.996 – ведомствен път на Община Стара Загора, ПИ
№ 68850.75.532 – оранжерия на Община Стара
Загора, по кадастралната карта на гр. Стара
Загора;
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– трасе на тласкател ∅ 180 мм ПЕВП от КПСт
„СБА“ в ПИ № 68850.75.532 – оранжерия на Община Стара Загора, през ПИ № 68850.75.996 – ведомствен път на Община Стара Загора, до включване
в съществуващ колектор в ПИ № 68850.75.346 – за
машиностроителна и машинообработваща промишленост на „ДЗУ“ – АД, по кадастралната
карта на гр. Стара Загора;
– трасе на канализационна мрежа за дъждовна вода от ∅ 400 мм до ∅ 1000 мм и бит ова вода ∅ 40 0 м м на ра йон „СБА“ п рез
ПИ № 68850.241.14 – ведомствен път на сдруж е н и е „С Б А“ и „ Е в р о б а з а р“ – О ОД , П И
№ 68850.75.48 – ведомствен път на Община Стара
Загора, ПИ № 68850.75.288 – ведомствен път на
„Геоинвест“ – ООД, ПИ № 68850.75.796 – ведомс т в ен п ът н а „Е в р о ба з ар“ – ООД , П И
№ 68850.75.996 – ведомствен път на Община
Стара Загора, ПИ № 68850.75.532 – оранжерия на
Община Стара Загора, по кадастралната карта
на гр. Стара Загора.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, бул. Цар Симеон Велики 107,
ет. 5, стая 503.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с
чл. 156а ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.
1150

Председател: Е. Христов

ОБЩИНА ХИСАРЯ
РЕШЕНИЕ № 49
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен план на трасе:
„Външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря – актуализация“.
1151

Председател: П. Бойновски

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 39
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външно ел.
захранване на Базова станция 6090 – GSM оператор GLOBUL, минаващо през поземлен имот
000519 за захранване на ПИ 000518, местност Свети
Илия, в землището на с. Свобода, община Чирпан.
Решението може да се обжалва или протестира
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан,
съгласно разпоредбите чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
1191

Председател: Хр. Стефанов
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РЕШЕНИЕ № 40
от 26 януари 2012 г.

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот
000387 в местност Стопански двор, землище на
с. Малко Тръново, община Чирпан, с цел предвиждане на свободно застрояване за стопански и
складови сгради при спазване на нормативите за
зона „Пп“ (предимно производствена), показано
със задължителни и ограничителни линии на
застрояване на проекта за ПЗ.
Решението може да се обжалва или протестира
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Стара
Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан,
съгласно разпоредбите чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

ЗАПОВЕД № РД-09-594
от 30 декември 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и чл. 15,
ал. 4 ППЗНП във връзка с Решение № 25 по
протокол № 4 от 22.12.2011 г. на Общинския
съвет – с. Иваново, нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ „Слънчо“ – с. Щръклево,
в ЦДГ „Ален мак“ – с. Иваново, със седалище и
адрес на управление с. Иваново, община Иваново,
област Русе, ул. Митко Палаузов 3.
2. Директорът на ЦДГ „Ален мак“ – с. Иваново, да извърши необходимите действия по
прехвърляне на персонала, като трудовите правоотношения бъдат уредени съгласно чл. 123,
ал. 1, т. 5 КТ.
3. Да бъдат извършени необходимите действи я по прест ру кт у рирането на ЦДГ „Слънчо“ – с. Щръклево, в ЦДГ „Ален мак“ – с. Иваново, влизащо в сила от 1.01.2012 г.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Йордан Маринов – зам.-кмет на
Община Иваново.

Председател: Хр. Стефанов
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ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № V-3
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със Заповед № ТУ02/0011 от 22.02.2011 г. на кмета на общината, протоколи № 3 от 17.02.2011 г. и № 13 от 11.08.2011 г.
на ЕСУТ, Решение № КЗЗ-12 от 19 юли 2011 г.
по т. 6(2) на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието и храните
Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на поземлени имоти
87374.24.57, 87374.24.87, 87374.24.109 и 87374.24.135
по кадастралната карта на гр. Ямбол, намиращи
се в местността Гюр чешма, придружен от ел.
схема и план-схема за вертикално планиране, във
връзка с промяна предназначението на имотите
от земеделска земя в урбанизирана територия и
отреждането є „За фотоволтаична централа“, като
се образуват два урегулирани поземлени имота:
УПИ І-24.57, 24.109, 24.135 – „За фотоволтаична
централа“, и УПИ ІІ-24.87 – „За фотоволтаична
централа“, и се предвиждат показатели за застрояване за предимно производствена зона:
– височина (Н) – макс. 10 м;
– плътност на застрояването (Пзастр.) – 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – 0,8;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
– начин на застрояване – свободно.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.
Председател: Т. Петкова
959

989

Кмет: Г. Миланов

4. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 януари 2012 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6826223
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3305132
Инвестиции в ценни книжа
15258158
Всичко активи
25389513
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8334839
Задължения към банки
6493929
Задължения към правителството
и бюджетни организации
3405407
Задължения към други депозанти
1054221
Депозит на управление „Банково“
6101117
Всичко пасиви
25389513
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 януари 2012 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
46524
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1502121
Дълготрайни материални и
нематериални активи
180186
Други активи
8896
Депозит в управление „Емисионно“
6101117
Всичко активи
7838844
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Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2802332
Други пасиви
16795
Всичко задължения
2819127
Основен капитал
20000
Резерви
4742290
Неразпределена печалба
257427
Всичко собствен капитал
5019717
Всичко пасиви
7838844
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
1153
10. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а от Закона за съдебната власт обявява
свободните бройки за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
1. административен ръководител – председател
на Административен съд – гр. Ямбол; 2. административен ръководител – районен прокурор на
Районна прокуратура – гр. Самоков; 3. административен ръководител – районен прокурор на
Районна прокуратура – гр. Котел. В 14-дневен
срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ кандидатите следва
да подадат в администрацията на ВСС заявление
(по образец – чл. 36, ал. 1 от Правилата относно
реда за провеждане на конкурсите и за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат и документите по чл. 181, ал. 3 от Закона
за съдебната власт.
1120
89. – Териториалната дирекция на НАП, Плов
див, ИРМ – Стара Загора, на основание чл. 253
ДОПК с постановления № 13189/2001/043005,
№ 13189/20 01/0430 06, № 13189/20 01/0430 07 и
№ 13189/2001/043008 от 3.01.2012 г. възлага на
„Галини“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123065129,
адрес за кореспонденция: Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 190, представлявано от Николай
Ганчев Михайлов, следните недвижими имоти:
1. метален навес, ЗП 735 кв.м, построен в имот
№ 098011 в землището на с. Памукчии, ЕКАТТЕ
55289, община Стара Загора, при граници: имот
№ 098014 и имот № 098028, за сумата 28 600 лв.;
2. битова сграда, ЗП 34,44 кв.м, построена в имот
№ 098020 в землището на с. Памукчии, ЕКАТТЕ
55289, община Стара Загора, при граници: имот
№ 098021, имот № 098018, имот № 098028, имот
№ 000002, имот № 098024, за сумата 600 лв.; 3.
сграда – склад ГСМ, ЗП 40,90 кв.м, построена
в имот № 098024 в землището на с. Памукчии,
ЕКАТТЕ 55289, община Стара Загора, при граници:
имот № 098025, имот № 098028, имот № 098021,
имот № 098020, имот № 000002, имот № 000383,
за сумата 750 лв.; 4. сграда – комплект кантар,
ЗП 25,77 кв.м, построена в имот № 098025 в землището на с. Памукчии, ЕКАТТЕ 55289, община
Стара Загора, при граници: имот № 098024, имот
№ 000383, имот № 098028; кантарът попада в имот
№ 098028, за сумата 960 лв.
1125
79. – Военномедицинската академия на основание Заповед № 56 от 30.01.2012 г. на министъра
на отбраната на Република България обявява
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следните конкурси за заемане на академични
длъжности от военнослужещи в МБАЛ – София,
и МБАЛ – Варна, към ВМА: конкурс за щатно
осигурена академична длъжност професор в
катедра „Анестезиология и интензивно лечение“
на МБАЛ – София, към Военномедицинската
академия по научната специалност 03.01.38 Анестезиология и реаниматология, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина – един; конкурс за щатно осигурена академична длъжност
професор в катедра „Хирургия“, „Хирургична
клиника“ на МБАЛ – Варна, към Военномедицинската академия по научната специалност
03.01.37 Обща хирургия, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина – един; конкурс за
щатно осигурена академична длъжност доцент
в катедра „Гастрое нтерология, чернодробнопанкреатична хирургия и трансплантология“,
клиника „Чернодробно-панкреатична хирургия
и трансплантология“ на МБАЛ – София, към
Военномедицинската академи я по нау чната
специалност 03.01.37 Обща хирургия, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина – един,
срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта
на ВМА: www.vma.bg. За повече информация:
Учебно-научен отдел: тел. 922-53-09, 922-51-30.
1221
3. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ прекратява процедурата по обявяване
на конкурс за главен асистент по 3.8. икономика (счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност) (ДВ, бр. 80 от 2011 г., стр.
71 – 72).
1124
63. – Националният военен университет „Ва
сил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности във факултет
„Общовойскови“ за: професор по научна специалност 05.02.24 Организация и управление извън
сферата на материалното производство (Отбрана
и национална сигурност), научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност – за военнослужещ в
катедра „Национална и регионална сигурност“;
доцент по научна специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Отбрана и национална сигурност),
научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – за
военнослужещ в катедра „Стопанско управление
и логистично осигуряване“, двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи се
подават в Регистратурата за некласифицирана
информация на университета, като за дата на
подаване на документите се счита датата на
завеждане в регистратурата. Телефон (062) 61-8875; Siemens – 62075; 0888-131-479. Конкурсите са
обявени със заповед на министъра на отбраната
на РБ № ОХ-54 от 27.01.2012 г.
1167
66. – Институтът по биофизика и биомеди
цинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент по 4.3 биологични
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науки, специалност 01.06.08 биофизика за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни
свойства на биологичните мембрани“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
1123
12. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на промишлена зона и
железопътен ареал, намираща се в строителните
граници на гр. Червен бряг, община Червен бряг,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен.
1101
4. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – „Външно кабелно ел. захранване 20 kV от съществуващ СРС
на ВЛ 20 kV „Соколово“, отклонение ТП „ПСт
Чукарка“ до БКТП – нов, в имот № 021032, м.
Веран чешма, землище на с. Чукарка“. Трасето
на подземния кабел с дължина 99 м започва от
съществуващ ЖР стълб в поземлен имот № 000027
(дере, общинска частна собственост), преминава
през имоти № 000049 (пасище с храсти, общинска частна собственост), № 000048 (полски път,
общинска частна собственост) и достига до нов
БКТП в имот № 021032 (собственост на „Солар
579“ – ООД), землище на с. Чукарка. Проектът
се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1056
3. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – „Трасе на оптичен
кабел, кабелна разпределителна мрежа за пренос
на данни и сигнали“. Трасето на подземния кабел
с дължина 8206,26 м преминава през имоти на
Община Айтос, ДГФ, МЗГАР и Министерството
на транспорта, намиращи се в землищата на
гр. Айтос и с. Съдиево, община Айтос. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1057
3. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрен технически инвестиционен проект и е
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издадено Разрешение за строеж № 1 от 25.01.2012 г.
за строителство на обект: „Обособяване на зони
„Шенген“ и „Извън Шенген“ в съществуващ
пътнически терминал „Заминаващи“ на Летище
Бургас“, на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152,
ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1161
93. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3, чл. 149, ал. 4 и чл. 150
ЗУТ издава на „Храброво Уинд 1“ – ООД, ЕИК
201456838, със седалище и адрес на управление
Варна, район „Приморски“, ж.к. Приморски
парк, местност Салтанат, № 2507, ет. 1, представлявано от Анатоли Валентинов Линков и
Румен Апостолов Панайотов, и „Храброво Уинд
2“ – ООД, ЕИК 201456770, със седалище и адрес
на управление Варна, район „Приморски“, ж.к.
Приморски парк, местност Салтанат, № 2507,
ет. 1, представлявано от Анатоли Валентинов
Линков и Румен Апостолов Панайотов, Разрешение за строеж № 01 от 20.01.2012 г. за обект:
„Кабелна линия 20 kV от подстанция „Нона“ в
ПИ № 72624.620.23, гр. Добрич, до Главна разпределителна уредба (ГРУ) и компенсиращ шунтов
рактор (КШР) в ПИ № 77390.26.44 и от ГРУ до
ветрогенератор в ПИ № 77390.21.69 в землището
на с. Храброво, община Балчик, област Добрич“.
Със Заповед № РД-11-10-19 от 20.01.2012 г. на областния управител на област Добрич е одобрен
ПУП – парцеларен план и инвестиционен проект
за обекта. Обектът е разположен на територията
на общините град Добрич, Добричка и Балчик.
1100
82. – Община Омуртаг на основане чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с предписание № 65 от 19.01.2011 г. на кмета на общината
във връзка с молба вх. № 94-02-007 от 14.01.2011 г.
от „Лимитлес“ – ООД, Варна, е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Електропроводна схема БКЗРУ 20 kV:
400 kVA и КЛ – 20 kV, с. Тъпчилещово, община
Омуртаг, имот № 013006“. Заинтересованите могат
да се запознаят с проекта, изложен за проучване в стая № 17 в сградата на Община Омуртаг.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възражения по
проекта могат да бъдат подавани до Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Омуртаг в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1152
9. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
„Пътна връзка“ – съоръжение на техническата
инфраструктура в участък между о.т. 45 и ул.
Бяла река в част от имот № 61813.104.864, землище на гр. Разлог, община Разлог, с възложител
Община Разлог. Проектът е изложен в стая 306
на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1060
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3. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ за
УПИ 085 037 – инсталация за слънчева енергия
(фотоволтаици) и складово стопанство по КВС
на с. Белозем, одобрен със Заповед № АБ-83 от
29.10.2009 г., и ПУП – парцеларен план за изместване на участък от ВЛСН 20 kW „Тъкачен цех“ в
обхвата на УПИ 085 037 по КВС на с. Белозем,
община Раковски. Отпадат ограниченията за начина на застрояването, предизвикани от минаващия
през УПИ 085 037 по КВС на с. Белозем, ВЛСН
20 kW „Тъкачен цех“, и се осигурява възможност
за целесъобразно застрояване по действащите
устройствени правила и нормативи. Определя се
свободно и ниско застрояване до 10 м съгласно
ограничителните застроителни линии, отразени
в проекта с червен пунктир. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация,
ет. 1, стая 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация – гр. Раковски.
1110
1. – Община гр. Рила, област Кюстендил, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на електрозахранване на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на
гр. Рила. Трасето започва от нов стълб на ВЕЛ
20 kV „Рилска река“ в имот № 006198 – полски
път, и завършва в имот № 166048 в м. Ели дере
по КВС на землище Рила в териториалния обхват
на община Рила. Дължината на кабелната линия
от ВЕЛ 20 kV „Рилска река“ до ПСОВ е 653 м и
преминава през 8 имота – общинска собственост.
Изработването на проект на ПУП – ПРЗ е разрешено със Заповед № РД-01-04-435 от 11.11.2011 г. на
кмета на общината и е изработен от „ПК Инженеринг“ – ООД, с възложител Община Рила, внесен
със заявление вх. № УС-01-04-1 от 06.01.2012 г. в
деловодството на Община Рила. Проектът е изложен в отдел „УТСК“ при Община Рила, гр. Рила,
пл. Възраждане 1, и заинтересованите лица могат
да се запознаят със съдържанието на проекта в
рамките на работния ден на общинската администрация. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на ПУП – ПП до общинската администрация – Община Рила, гр. Рила,
пл. Възраждане 1.
1193
5. – Община гр. Рила, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1, ал. 2,
т. 1 и 4 ЗУТ, че е изработен проект на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) в обхват част
от поземлени имоти (ПИ) № 166048, м. Ели дере,
в землището на гр. Рила, община Рила, с начин
на трайно ползване „Ливада“, пета категория на
земята по КВС, третиращ отделяне на част от
(ПИ) № 166048 за образуване и отреждане на
урегулиран поземлен имот (УПИ) I-166048 – „За
ПСОВ“, с площ 11,282 дка, във връзка със смяна
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предназначението на част от земеделския имот
за неземеделски нужди. Застрояването е определено с ограничителни линии на застрояване
с устройствени параметри: зона „Пп“, начин на
застрояване – свободно, характер на застрояване – ниско – до 10 м, плътност на застрояване – от
40% до 80%, интензивност на застрояване – от
1,0 до 2,5, необходима озеленена площ – от 20%
до 40%. Изработването на проект на ПУП – ПРЗ
е разрешено със Заповед № РД-01-04-435 от
11.11.2011 г. на кмета на общината и е изработен
от „ПК Инженеринг“ – ООД, с възложител Община Рила, внесен със заявление вх. № УС-0104-1 от 06.01.2012 г. в деловодството на Община
Рила. Проектът е изложен в отдел „УТСК“ при
Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1, и заинтересованите лица могат да се запознаят със
съдържанието на проекта в рамките на работния
ден на общинската администрация. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта на ПУП – ПП до общинска администрация – Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1.
1194
569. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
изграждане на обект „Подземна оптична мрежа
за пренос на далекосъобщителни услуги“ с трасе
на подземната оптична мрежа, преминаващо през
поземлени имоти с № 72165.1.236; 72165.47.245;
72165.47.252; 72165.52.245; 72165.53.245; 72165.53.269;
72165.57.234; 72165.57.269 по кадастралната карта
на гр. Твърдица, община Твърдица. Изработеният
проект е на разположение всеки работен ден в
стая 21, ет. 3 в сградата на Община Твърдица,
пл. Свобода 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
1061
569а. – Общ и на Т върд и ца на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на обект „Присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ
136 и ПИ 137 по КВС на землище с. Оризари,
община Твърдица“. Трасето на подземния кабел
преминава през поземлени имоти 0.136, 0.348,
0.354, 0.283, 0.492, 0.278, 0.289, 0.291, 0.288, 0.290,
0.432, 0.673, 47.8, 0.293, 0.287, 47.14, 47.15, 44.3, 44.4,
0.294, 43.16, 43.17, 43.9, 43.8, 43.7, 0.262, 0.14, 0.259,
0.29, 0.466 и 7.6 по КВС на землище с. Оризари,
община Твърдица, област Сливен. Изработеният
проект е на разположение всеки работен ден в
стая 21, ет. 3 в сградата на Община Твърдица,
пл. Свобода 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
1062
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Евгений Иванов Николов на Решение
№ 3411-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР на
СО „Планова“ – Варна, в частта му за имот пл.
№ 1361. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до съда по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело
№ 159/2012 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
1134
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Стела Динева Великова на Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР на к.к.
Чайка – Варна, в частта му за имоти № 3243
и № 3244 по стар план и с идентификатори
10135.2572.36 и 10135.2572.35 по КК на к. к. Чайка.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
до съда по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3486/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
1135
Административният съд – Варна, съобщава за направено оспорване от Татяна Ройдева
Ройдева и Красимир Ройдев Ройдев на Решение
№ 3411-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Планова“, в т. ч. и схеми: водоснабдяване
и канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема в частта по отношение на
ПИ 729. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като ответници
по адм. дело № 202/2012 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания акт, както и за присъединяване към
подадената от Татяна Ройдева Ройдева и Красимир
Райдев Ройдев жалба.
1136
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 165/2012 по оспорване, предявено от Тодорка Христова Николова
и Евгений Иванов Николов срещу Решение
№ 3411-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за приемане на ПУП – ПУР на
с.о. „Планова“ досежно ПИ № 1251. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, зая-
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вен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; 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; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Тодорка
Христова Николова и Евгений Иванов Николов.
1164
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпила жалба от „Океанска звезда“ – ООД,
представлявано от управителя Борис Йорданов
Антонов, със съдебен адрес София, ул. Цанко
Церковски 67, ет. 2, ап. 4, и на „Интининвест
2009“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Александър Бурмов 4,
представлявано от управителя Милен Димитров
Горсов, против чл. 1, 5, чл. 6, ал. 3 и 4, чл. 7, ал. 2,
ал. 4, пр. 4 и ал. 5, чл. 9, ал. 3, чл. 11, ал. 3 и 4,
чл. 12, ал. 2, чл. 14, ал. 3, чл. 25, чл. 32, ал. 1, т. 4,
чл. 33, ал. 3, чл. 34, ал. 2 от Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на
община Велико Търново, за което е образувано
адм. дело № 114/2012 по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 28.03.2012 г. от 10 ч.
1165
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 66/2012
по описа на съда по оспорване на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 20 за
определяне размера на местните данъци на територията на община Плевен в частта относно
чл. 15, чл. 35, ал. 2 и чл. 41, ал. 1, т. 1, 2, 3, приета
с Решение № 18 от 22.12.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен.
1171
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че „Дунапак – Родина“ – АД, Пловдив, представлявано от и.д. Станислав Георгив Разпопов, е
оспорило Заповед № 11ОА2438 от 20.09.2011 г. на
в.и.д. кмет на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП – план за регулация и
застрояване и схеми на инженерната инфраструктура – части електро- и В и К, за част от кв. 15
по плана на Северна индустриална зона VI част,
Пловдив, като от УПИ „Родина“ – АД, УПИ 721,
стопанска дейност, и УПИ 501.557, стопанска
дейност, ППСДДСАО, се образуват: нови улици
от о.т. (нови) 310а до 310е с обща широчина 10 м;
нови УПИ „Родина“ – АД; УПИ I-508.448 производствена и складова дейност, с ново свободно
застрояване; УПИ II-508.449 производствена и
складова дейност, с ново свободно застрояване; УПИ III-508.450 производствена и складова
дейност, с ново свободно застрояване; УПИ IV508.451 Тр.П, с ново свободно застрояване; УПИ
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V-508.452 производствена и складова дейност, с
ново свободно застрояване; УПИ VI-508.453 производствена и складова дейност, с ново свободно
застрояване; УПИ VII-508.454 производствена и
складова дейност, с ново свободно застрояване;
УПИ VIII-508.455 производствена и складова
дейност, с ново свободно застрояване; УПИ IX508.456 производствена и складова дейност, със
запазване на съществуващото застрояване; УПИ
Х-508.457 транспортна техническа инфраструктура,
улица и УПИ XI-508.519, стопанска дейност, с ново
свободно застрояване със зачертавания и надписи
със зелен и кафяв цвят и корекции с оранжев
цвят за регулацията, за застрояването – с червени
ограничителни и плътни линии, с черни плътни
линии за съществуващото застрояване, корекции
със зелен цвят, котировки с черен цвят, устройствени показатели за зона Смфп (Пл на застр.
макс. 50%, Кинт до 3, Пл. озеленяване мин. 30%,
свободно), обозначени в матрица със син цвят, за
което е образувано адм.д. № 57/2012, II състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 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; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 57/2012 е насрочено
за 13.03.2012 г. от 09,10 ч.
1132
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 23 състав, призовава Георги Викторов
Хърдина, Станислав Викторов Хърдина, Виктор
Юго Хърдина, Карел Стефан Хърдина, Олдрих
Хърдина и Мирослав Лаушман като заинтересовани страни по адм. дело № 7510/2011, образувано
по жалба на „Лиди – Р“ – АД, срещу Заповед
№ РД-20-89 от 14.07.2011 г., издадена от директора на дирекция „Контрол по строителството“,
СО. Делото е насрочено за 19.03.2012 г. от 9 ч.
Заинтересованите страни да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
1173
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 996/2011 по описа на
АССО по жалба на Людмила Кирилова Станчева
от София, ж. к. Илинден, срещу Решение № 2051
от 09.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Самоков, с което е одобрен подробният устройствен
план – план за регулация и застрояване на к. к.
Белчин бани, община Самоков, в частта относно
имот с пл. № 107, кв. 2 (УПИ ІІІ – 107, КВ 17).
Уведомява заинтересованите страни, че могат да
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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.
1172
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от областния управител
на област Хасково на Наредбата за обществения
ред при използване на пътни превозни средства
и осигуряване безопасността на движението на
територията на община Хасково на Общинския
съвет – г р. Хасково, по което е образу вано
адм.д. № 12/2012 по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 21.03.2012 г. от 11 ч.
1133
Софийският градски съд, гражданско отделение, II В въззивен състав, призовава Георги Николов Долапчиев, с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 25.04.2012 г. в 14 ч. като въззиваема страна
по гр.д. № 2186/2007 по описа на СГС, ГО, II В
въззивен състав, образувано по жалба от „Агенция дипломатически имоти в страната“ – ЕООД,
срещу решение на СРС, 54-ти състав, по гр.д.
№ 1281/2004, образувано по искова молба от „Агенция дипломатически имоти в страната“ – ЕООД,
против Неда Ботева Петева и др. по иск за делба
на основание чл. 34 ЗС на съсобствен поземлен
имот – имот пл. № 2 в парцел I в София, кв.
12, местността в.з. Панорамен път – Специални
нужди – Беловодски път, по плана на гр. София.
Въззиваемата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1174
Пловдивският районен съд, VІ граждански
състав, съобщава на Николай Стефанов Пенев,
роден на 03.05.1977 г. в Пловдив, с неизвестен
адрес, че в едномесечен срок, считано от датата
на обнародването в „Държавен вестник“, следва
да се яви в съда и да получи съдебните книжа
като ответник по гр. д. № 5213/2011 на ПРС, VІ
гр. състав, заведено от Иван Милков Минчев и
Никола Милков Минчев, с основание делба на
съсобствен имот.
1137
Разградският районен съд съобщава, че в
канцеларията на съда е депозирана искова молба
с правно основание чл. 127 СК от Ивелина Димитрова Христова от Разград против Фехми Шабани
с гражданство Великобритания, с неизвестен
адрес, по която е образувано гр.д. № 2276/2011.
Ответникът може да се яви в съда, за да получи препис от исковата молба и приложенията
към нея в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. При неявяването му след
изтичане на този срок същият ще се счита за
редовно призован и ще му бъде назначен особен
представител по делото.
1175
Русенският районен съд, ХІІІ гр. състав, призовава Мира Тодорова Попова, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 11.ІV.2012 г. в 9 ч. като ищца
по гр.д. № 895/2001, заведено от Иван Георгиев
Ковачев, Велика Георгиева Ковачева и Павел
Георгиев Ковачев, за иск за делба.
1166
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Лалко Дулевски – председател на Икономи
ческия и социален съвет (ИСС), на основание
чл. 10, ал. 2 от Закона за Икономически и социален
съвет кани организациите по чл. 7, ал. 3, 4 и 5
от Закона за Икономически и социален съвет да
представят решенията на ръководните си органи
за определяне на техните представители в ИСС и
декларациите им по чл. 9, ал. 2 от същия закон.
Организациите по чл. 7, ал. 5 освен посочените
документи следва да заявят конкретната група
по т. 1 – 10 от чл. 7, ал. 5 и да представят устав
и удостоверение за актуално състояние, заверени
от съда не по-рано от 3 месеца от датата на обнародването на тази покана. Документите следва
да се получат в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на тази покана на адрес:
София 1784, бул. Цариградско шосе 111, Икономически и социален съвет, кабинет № 19, всеки
работен ден от 10 до 17 ч.
1208
5. – Управителният съвет на Българската
федерация за скуош, София, на основание чл. 33,
ал. 1 от устава на Федерацията във връзка с
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на федерацията на 19.03.2012 г. в
12 ч. на адреса на управление на федерацията в
София, ул. Г. С. Раковски 76, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния бюджет на
федерацията за 2012 г.; проект за решение – ОС
приема годишния бюджет на федерацията за
2012 г.; 2. разни. Регистрацията на членовете и
лицата, упълномощени да представляват членове
на федерацията, ще започне в 11 ч. в деня и на
мястото на провеждане на общото събрание.
На основание чл. 34 от устава на федерацията
общото събрание се счита за законно и може да
приема валидни решения, ако присъстват повече
от половината от всички законни членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага с 1 час при същия
дневен ред и се провежда с явилите се членове.
1155
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„НИОП“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.03.2012 г. в 16 ч. в
София, бул. Йерусалим 15, ет. 3, офис 302, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността
на НИОП за периода януари – декември 2011 г.;
2. приемане на финансовия отчет за приходите и
разходите на НИОП за периода януари – декември 2011 г.; 3. приемане на проектобюджета на
НИОП за периода януари – декември 2012 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове да участват в общото
събрание. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14,
ал. 6 от устава на НИОП могат да упълномощят
член на сдружението, който да ги представлява.
1126
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Българска асо
циация за компютърна лингвистика“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 05.04.2012 г. в 14 ч. в седалището
в София, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 6,
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стая 602, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението до 2011 г.; 2. освобождаване
на членове на УС и избиране на нови членове; 3.
промени в устава на сдружението; 4. разни.
1154
1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска федерация по петанк“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 05.04.2012 г. от 18 ч. в София
в Министерството на физическото възпитание и
спорта при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на БФП за 2011 г.; 2.
финансов отчет на БФП за 2011 г.; 3. промени в
ръководните органи на БФП. Писмените материали, свързани със събранието, са на разположение
на членовете на сдружението в седалището му.
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.
1156
20. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“, София, на
основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.04.2012 г. в 8,30 ч. в София, зала
№ 11 (кино „Люмиер“) на Националния дворец
на културата, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за периода 2008 – 2011 г.;
2. отчет на контролната комисия; 3. избор на
председател на Съюза на българските писатели
и на членове на управителния съвет; 4. избор на
членове на контролната комисия. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1178
3. – Управителният съвет на Националното
научно-техническо дружество по дефектоскопия,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва
общо събрание на 26.04.2012 г. в 11 ч. в зала 510
на Института по механика – БАН, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 4, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на ННТДД; 2. изменение и
допълнение към устава на дружеството; 3. приемане на нови индивидуални и колективни членове;
4. утвърждаване на нови клонове; 5. план и бюджет за 2012 г.; 6. утвърждаване на участието на
ННТДД в сдружения и организации; 7. избор на
нов управителен съвет на дружеството; 8. избор
на управители на клонове; 9. утвърждаване на
размера на членския внос за 2012 г.
1127
41. – Управителният съвет на Сдружение на
Югозападните общини, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1, т. 1 от устава
свиква общо събрание на 23.03.2012 г. в 11 ч. в
зала 5 на Община Благоевград, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността за
2011 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2011 г.;
3. избор на членове на управителния съвет; 4.
избор на председател и заместник-председател
на управителния съвет; 5. избор на контрольор
и заместник-контрольор; 6. приемане на работна
програма за 2012 г.; 7. приемане на бюджет за
2012 г.; 8. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
1179
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3. – Управителни ят съвет на ВК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 25.04.2012 г.
в 18 ч. във Варна, ул. Дунав 5, галерия „Актив
Арт“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. отчетен доклад на
контролния съвет; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. 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.
1139
1. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Фолклорен ансамбъл „Търновче“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.04.2012 г. в 18 ч. в
лекционната зала на Военния клуб – Велико
Търново, пл. Майка България 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2011 г.; 2. приемане
на основни насоки за дейността през 2012 г.; 3.
други. 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.
1141
4. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство на ОУ „Мати Болгария“, Казан
лък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на настоятелството на 04.04.2012 г. в
18 ч. в сградата на училището в Казанлък, ул.
Кирил и Методий 1, учителска стая, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
училищното настоятелство; 2. освобождаване
на членовете на управителния съвет; 3. избор
на членове на управителния съвет; 4. други по
инициатива на членовете на Училищното настоятелство на ОУ „Мати Болгария“. 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.
1140
3. – Управителният съвет на ТД „Орловец“,
Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 06.04.2012 г. в 17,30 ч. в
залата на БСП – гр. Карнобат (над ресторант
„Савой клуб“), при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2011 г.; 2. финансов
отчет на дружеството за 2011 г.; 3. приемане на
проектобюджет за 2012 г.; 4. изменение и допълнение на устава на дружеството; 5. избор на УС
и председател; 6. приемане на нови членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
1138
6. – Управителният съвет на Сдружение за
здравно, образователно, спортно и културно
подпомагане, Кърджали, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 30.03.2012 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в Кърджали,
ул. Републиканска 26, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СЗОСКП за изминалия период; 2. приемане и освобождаване на
членове; 3. промени в устава на сдружението; 4.
избиране на управителен съвет на сдружението; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
1177
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Детелина – 2007“, гр. Лозни
ца, област Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 11.05.2012 г. в 10 ч. в
заседателната зала на общинска администрация
гр. Лозница, ул. Васил Левски 6, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението и годишен счетоводен отчет за 2011 г.; 2.
обсъждане и приемане на план за дейността на
сдружението и приемане на бюджет за 2012 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
1168
7. – Управителният съвет на Военен спортен
клуб „Тракиец – 2 ЛПБР“, Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на военния спортен
клуб на 05.04.2012 г. в 11 ч. в сградата на Военния клуб – Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния
съвет за 2011 г.; 2. награждаване на членове на
ВСК „Тракиец – 2 ЛПБР“, постигнали отлични
резултати на състезанията от военния спортен
календар; 3. приемане на финансовия отчет за
2011 г.; 4. избиране и освобождаване на членове
на управителния съвет; 5. приемане на спортната програма на ВСК „Тракиец – 2 ЛПБР“ за
2012 г.; 6. разни.
1169
Борис Рангелов Христов – ликвидатор на
СНЦ „Шахматен клуб Веселин Топалов“, Варна,
в ликвидация по ф. д. № 1426/2006 г. на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си.
1142
Поправка. В поканата на ликвидатора на „Епок
Таймс България“, София (обявление № 13288, ДВ,
бр. 103 от 2011 г., стр. 64), текстът „кани ликвидаторите да“ да се чете „кани кредиторите да“.
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