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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки
Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на ограничената
мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.“
 Решение във връзка с избор на инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет
Министерски съвет
 Постановление № 19 от 8 февруари
2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на
Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при
наводнението вследствие на обилните
валежи на територията на област
Хасково
Министерство
на външните работи
 Консулска конвенция между Република България и Черна гора
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културни ценности в копия, реплики и
предмети с търговско предназначение 27
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Министерство
на околната среда
и водите
 Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната
среда в трансграничен контекст
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на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
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признаване, вписване и отписване на
сортовете растения в и от официалната сортова листа на Република
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придобиване на квалификация по професията „Брокер“
Наредба № 22 от 9 януари 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията „Търговски представител“
Наредба № 23 от 9 януари 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови
дейности“
Наредба № 24 от 9 януари 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията „Финансист“
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Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари
2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
63
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение на Наредба
№ 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
110
Министерство
на труда и социалната
политика
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на здравеопазването
 Наредба № РД-07-1 от 2 февруари
2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на
лица с намалена работоспособност
110
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2012 г.

във връзка с разискванията по питането
на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към
министъра на външните работи Николай
Младенов относно предложения по доклада
на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за
наблюдение на „Президентските и местните
избори – 23 и 30 октомври 2011 г.“
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по правни въпроси в срок до
три месеца да подготви предложения, с които
да бъде отговорено на препоръките в доклада
на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за
наблюдение на „Президентските и местните
избори – 23 и 30 октомври 2011 г.“
2. Министърът на външните работи да уведоми ОССЕ/СДИЧП за предприетите действия.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 февруари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1251

РЕШЕНИЕ

във връзка с избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
В срок до 24 февруари 2012 г., 18,00 ч.,
народните представители могат да правят
предложения за избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 февруари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1530

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за изплащане
на еднократна финансова помощ на законните
наследници на починалите при наводнението
вследствие на обилните валежи на територията на област Хасково
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити в размер до 80 000 лв. по бюджета
на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане на еднократна
финансова помощ на законните наследници
на починалите при наводнението вследствие
на обилните валежи на територията на област Хасково на 6 февруари 2012 г. в размер
10 000 лв. общо за всеки починал.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика да извърши налагащите се промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика и по централния бюджет
за 2012 г.
Чл. 3. Еднократната финансова помощ се
изплаща чрез Агенцията за социално подпомагане на законните наследници на починалите
в размера по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на труда и социалната политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 8
февруари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1557
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
КОНСУЛСКА КОНВЕНЦИЯ

между Република България и Черна гора (Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно
събрание на 23 юни 2011 г. – ДВ, бр. 51 от
2011 г. В сила от 22 декември 2011 г.)
Република България и Черна гора, наричани
по-долу „договарящите се страни“,
ръководени от желанието да развиват двустранните консулски отношения, да насърчават
защитата на правата и интересите на двете
страни, техните граждани и юридически лица,
да укрепват дружбата и сътрудничеството между
договарящите се страни,
основавайки се на разпоредбите на Виенската конвенция за консулските отношения от
24 април 1963 г.,
подчертавайки, че по отношение на въпросите, които не се засягат в тази конвенция,
ще се прилагат разпоредбите на многостранните международни договори, подписани от
договарящите се страни, и разпоредбите на
международното обичайно право,
решиха да сключат тази консулска конвенция
и се договориха за следното:
Р а з д е л

І

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 1
За целите на конвенцията следните термини
ще имат значението, което им е определено
по-долу:
1. „Изпращаща държава“ означава договарящата се страна, която назначава консулско
длъжностно лице.
2. „Приемаща държава“ означава договарящата се страна, на територията на която консулското
длъжностно лице упражнява своите функции.
3. „Консулство“ означава всяко генерално
консулство, консулство, вицеконсулство или
консулско агентство.
4. „Консулски окръг“ означава района,
определен на консулството за изпълнение на
консулски функции.
5. „Ръководител на консулство“ означава
лицето, на което е възложено да действа в
това качество.
6. „Консулско длъжностно лице“ означава
всяко лице, включително ръководителя на
консулството, натоварено в това му качество с
упражняването на консулски функции с изключение на почетните консулски длъжностни лица.
7. „Консулски служител“ означава всяко лице,
заето в административната или техническата
служба на консулството.
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8. „Член на обслужващия персонал“ означава
всяко лице, заето в домакинската служба на
консулството.
9. „Членове на консулството“ означава консулските длъжностни лица, консулските служители
и членовете на обслужващия персонал.
10. „Членове на семейството“ означава
съпруг(а), децата до навършване на 18-годишна
възраст, ако не са сключили брак, пълнолетните
деца, ако са трайно неработоспособни, както и
децата до навършване на 25-годишна възраст,
включително на другия съпруг, ако учат в
приемащата държава и не са сключвали брак.
11. „Член на частния персонал“ означава
лице, заето изключително в частното обслужване на член на консулството.
12. „Консулски помещения“ означава сградите или част от сградите и прилежащия терен, които, независимо от това кой е техният
собственик, се използват изключително за
административни цели на консулството.
13. „Консулски архив“ означава всички
книжа, документи, кореспонденция, книги,
филми, аудио- и видеоленти, дискове, снимки,
технически средства, регистри, картотеки, материали за кодиране и шифроване, инструменти,
оборудване, както и мебелите, предназначени
да ги предпазват и съхраняват.
14. „Плавателен съд“ означава всеки плавателен съд, регистриран в изпращащата държава,
с изключение на военните плавателни съдове.
15. „Въздухоплавателно средство“ означава
средство за превоз по въздуха на пътници, товари или поща, поотделно или в комбинация,
срещу заплащане или наем, регистрирано в
изпращащата държава.
Р а з д е л

І І

ОБЩИ КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ
Член 2
Откриване на консулство
1. Консулство може да бъде открито на
територията на приемащата държава само с
нейно съгласие.
2. Седалището на консулството, неговият
клас, консулският му окръг и всички промени
в това отношение се определят само по взаимно съгласие между изпращащата държава и
приемащата държава.
Член 3
Назначаване и приемане на ръководител на
консулство
1. Изпращащата държава представя на
Министерството на външните работи на приемащата държава консулския патент за назначаването на ръководителя на консулството,
удостоверяващ неговата длъжност и посочващ
трите му имена, категория и клас, консулския
окръг и седалището на консулството.
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2. След представянето на консулския патент
приемащата държава дава на ръководителя на
консулството екзекватура във възможно найкратък срок.
3. В случай на отказ да се даде екзекватура
приемащата държава не е задължена да уведоми
изпращащата държава за причините за отказа.
4. С изключение на случаите, предвидени в
точка 5 от този член и в чл. 4, шефът на консулство не може да пристъпи към изпълнение на
своите функции, преди да е получил екзекватура.
5. Приемащата държава може да допусне
ръководителя на консулството временно да
упражнява функциите си преди даването на
екзекватурата.
6. След даването на екзекватурата на ръководителя на консулството или на разрешението да
упражнява временно функциите си приемащата
държава незабавно уведомява компетентните
органи на консулския окръг и взема всички
необходими мерки, за да даде възможност на
ръководителя на консулството да упражнява
своите функции и да се ползва от всички улеснения, привилегии и имунитети в съответствие
с разпоредбите на тази конвенция.
Член 4
Временно упражняване на функциите на ръководител на консулство
1. Ако ръководителят на консулството не
може да изпълнява функциите си или ако
длъжността ръководител на консулството е
вакантна, функциите на ръководител на консулството могат временно да се изпълняват от
временно изпълняващ длъжността ръководител
на консулството.
2. Трите имена на временно изпълняващия
длъжността ръководител на консулството се
съобщават своевременно и предварително от
изпращащата на приемащата държава по дипломатически път. Приемащата държава може да
предпостави съгласието си като предварително
условие за приемане като временно изпълняващ длъжността ръководител на консулството
на лице, което не е нито дипломатически
служител, нито консулско длъжностно лице на
изпращащата държава в приемащата държава.
3. Приемащата държава предоставя на временно изпълняващия длъжността ръководител
на консулството помощ и закрила. Докато той
изпълнява това задължение, разпоредбите на
тази конвенция се прилагат спрямо него на същото основание, както и спрямо ръководителя
на консулството. Приемащата държава обаче не
е длъжна да предоставя на временно изпълняващия длъжността ръководител на консулството
улесненията, привилегиите и имунитетите, от
които ръководителят на консулството се ползва
само с оглед на условия, на които временно
изпълняващият длъжността не отговаря.
4. В случай че член на дипломатическия
персонал бъде назначен от изпращащата държава като временно изпълняващ длъжността
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ръководител на консулството в приемащата
държава при условията, посочени в точка 1
от този член, той продължава да се ползва от
дипломатическите привилегии и имунитети,
ако приемащата държава не възразява.
Член 5
Уведомление за назначения, пристигания и
заминавания
1. Изпращащата държава уведомява предварително приемащата държава по дипломатически път за:
1.1. Трите имена, гражданство, клас, длъжност на членовете на консулството, датите на
тяхното пристигане и окончателно заминаване
или на прекратяването на техните функции и за
всички други промени, отнасящи се до техния
статут, които могат да настъпят по време на
тяхната служба в консулството.
1.2. Трите имена, гражданството, датите
на пристигане и окончателно заминаване на
членовете на семействата на членовете на
консулството, които живеят заедно с тях, и
за това, че дадено лице става или престава да
бъде член на семейството.
1.3. Пристигането и окончателното заминаване на членове на частния персонал и в
съответните случаи за прекратяване на тяхната
служба като такива.
1.4. Наемането и уволняването на лица
с постоянно местожителство в приемащата
държава като членове на консулство или като
членове на частния персонал, имащи право на
привилегии и имунитети.
2. Компетентните органи на приемащата
държава издават на членовете на консулството
и на членовете на техните семейства с изключение на тези, които са граждани на приемащата
държава или са постоянно пребиваващи в нея,
документи за самоличност, потвърждаващи
техния статут на членове на консулството или
членове на техните семейства.
Член 6
Гражданство на членовете на консулството
Консулските длъжностни лица могат да бъдат
само граждани на изпращащата държава, които
не живеят постоянно в приемащата държава.
Член 7
Лица, обявени за „non grata“ или неприемливи
Приемащата държава може да уведоми по
всяко време изпращащата държава, че член
на консулството е „персона нон грата“ или е
неприемлив, без да е задължена да мотивира
решенето си. В този случай изпращащата държава отзовава въпросното лице. Ако изпращащата държава не изпълни това задължение в
разумен срок, приемащата държава може да
престане да смята въпросното лице за член на
консулството.

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

Член 8
Забрана за упражняване на определени дейности
Членовете на консулството не могат да се
занимават в приемащата държава с търговска
или друга професионална дейност за лична
изгода.
Член 9
Изпълнение на консулски функции от дипломатическо представителство
1. Разпоредбите на тази конвенция се прилагат, доколкото позволява контекстът, и в
случаите на изпълнение на консулски функции
от дипломатическо представителство.
2. Изпращащата държава уведомява по
дипломатически път приемащата държава за
трите имена на членовете на дипломатическото
представителство, натоварени с изпълнението
на консулските функции.
3. При изпълнение на консулски функции
дипломатическото представителство може да
се обръща към:
3.1. местните органи от консулския окръг;
3.2. централните органи на приемащата
държава, ако законите, разпоредбите и практиката на приемащата държава или съответните
международни споразумения позволяват това.
4. Членовете на дипломатическото представителство, натоварени с изпълнението на
консулски функции, продължават да се ползват
от улесненията, привилегиите и имунитетите на
членове на дипломатическо представителство.
Член 10
Почетни консулски длъжностни лица
1. Всяка договаряща се страна може да
назначи почетни консулски длъжностни лица
на територията на приемащата държава само
със съгласието на последната.
2. Почетното консулско длъжностно лице
може да бъде гражданин на изпращащата
държава, приемащата държава или на трета
държава.
3. По отношение на почетното консулско
длъжностно лице се прилагат съответните разпоредби на Виенската конвенция за консулските
отношения от 1963 г.
Член 11
Упражняване на консулски функции в трета
държава или от името на трета държава
1. Изпращащата държава може след уведомяване на приемащата държава и съответната
трета държава и при положение, че една от
тях не се противопостави изрично, да възложи на консулство, установено в приемащата
държава, да изпълнява консулски функции в
третата държава.
2. След съответно уведомление до приемащата държава, консулство на изпращащата
държава може, ако приемащата държава не
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се противопостави, да изпълнява консулски
функции в приемащата държава от името на
трета държава. Изпращащата държава уведомява приемащата държава за степента на
консулска защита и вида на услугите, които
се оказват на гражданите на третата държава.
Р а з д е л

І І І

КОНСУЛСКИ ФУНКЦИИ
Член 12
Общи консулски функции
Консулското длъжностно лице има право:
1. Да защитава в приемащата държава интересите на изпращащата държава и нейните
граждани и юридически лица в съответствие с
разпоредбите на тази конвенция, законите на
приемащата държава и до степента, предвидена
в международното право.
2. Да подпомага развитието на отношенията
между изпращащата държава и приемащата
държава в областта на търговията, икономиката,
културата, информацията, образованието, науката, околната среда, туризма, спорта и други
области и развитието на приятелски отношения
между договарящите се страни.
3. Да улеснява с всички законни средства
условията и развитието в споменатите по-горе
области в приемащата държава и да информира
за това изпращащата държава.
4. Да изпълнява всякакви други функции,
възложени на консулството от изпращащата
държава, които не са забранени от законите
и разпоредбите на приемащата държава, за
изпълнението на които приемащата държава
не възразява или които са предвидени в международните договори, които са в сила между
изпращащата държава и приемащата държава.
Член 13
Функции по отношение на гражданството и
гражданското състояние
1. Консулското длъжностно лице има право:
1.1. да съставя актове за раждане и смърт
на граждани на изпращащата държава и да
въвежда въпросните граждани в регистър на
родените и на починалите;
1.2. да съставя актове за граждански брак
при условие, че и двете лица, които встъпват
в брак, са граждани на изпращащата държава
и ако това не противоречи на нейното законодателство;
1.3. да получава уведомления и удостоверения за раждане, смърт и сключен брак, в т.ч. и
документи за промяна на семейното положение
на граждани на изпращащата държава, и да
ги регистрира.
2. Разпоредбите на точка 1 от този член не
освобождават въпросните лица от задължението да спазват законите и разпоредбите на
приемащата държава.
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Член 14
Функции по отношение на паспортите и визите
Консулското длъжностно лице има право:
1. Да приема заявления за издаване на
документи за самоличност на граждани на
изпращащата държава, да анулира такива документи, както и да издава на тези граждани
други документи за пътуване в чужбина, съгласно
законодателството на изпращащата държава.
2. Да издава и анулира визи за влизане,
преминаване и пребиваване на територията на
изпращащата държава.
Член 15
Нотариални функции и консулско законодателство
1. Консулското длъжностно лице има право
в съответствие с действащите закони и разпоредби на изпращащата държава да извършва
следните действия:
1.1. да удостоверява датата, съдържанието
и подписите върху документи на граждани на
изпращащата държава, ако това не противоречи
на законите и правилниците на приемащата
държава;
1.2. да прави и удостоверява верността на
копия и извлечения от документи, издадени от
органи на изпращащата държава;
1.3. да легализира документи, издадени от
компетентните органи на изпращащата държава
или на приемащата държава, да извършва преводи и да удостоверява верността на преводите;
1.4. да приема и регистрира молби на граждани на изпращащата държава;
1.5. да съставя, удостоверява, регистрира и
приема за пазене завещания на граждани на
изпращащата държава;
1.6. да приема на съхранение документи,
пари и други вещи от граждани на изпращащата
държава или за тези граждани, доколкото това
не противоречи на законите и правилниците
на приемащата държава.
2. Документите, посочени в алинея 1 от
този член, имат същата юридическа и удостоверяваща сила, все едно че са съставени,
удостоверени или преведени от органите на
приемащата държава.
Член 16
Уведомяване за задържане, арестуване, лишаване от свобода на граждани и посещения
1. Компетентните органи на приемащата
държава уведомяват незабавно консулството
на изпращащата държава в срок не по-дълъг
от 3 дни за всяко задържане, арест или друго
ограничение на личната свобода на гражданин
на изпращащата държава, ако последният е
поискал това. Същевременно компетентните
органи на приемащата държава незабавно
предават всяко съобщение от това лице, адресирано до консулството.
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2. Компетентните органи на приемащата
държава осигуряват незабавно в срок не по-дълъг
от 3 дни от момента на задържането, ареста
или някакво друго ограничение на личната
свобода на гражданин на изпращащата държава упражняването на правото на консулско
длъжностно лице да посети или да се свърже с
въпросното лице и да му окаже необходимата
правна помощ, ако последният е поискал това.
3. Компетентните органи на приемащата
държава информират гражданина на изпращащата държава за неговите права, посочени в
алинеи 1 и 2 от този член.
4. Правата, посочени в алинеи 1 и 2 от този
член, се упражняват в съответствие със законите и разпоредбите на приемащата държава,
при условие че тези закони не препятстват
постигането на целите, към които са насочени
тези права.
Член 17
Помощ на гражданите на изпращащата държава
1. Консулските длъжностни лица имат право:
1.1. да влизат във връзка и да посещават
граждани на изпращащата държава в своя
консулски окръг; гражданите на изпращащата
държава имат същата свобода да се свързват с
консулските длъжностни лица и да ги посещават;
1.2. да приемат движимо имущество, средства, ценности и документи за временно съхранение от всеки гражданин или юридическо
лице на изпращащата държава, освен ако това
противоречи на законите и разпоредбите на
приемащата държава;
1.3. да изискват от компетентните органи на
приемащата държава да предоставят незабавно
информация относно всеки инцидент, който е
довел до жертви, тежка телесна повреда или
значителни материални щети, и всяко забавяне
на транспортни средства, които засягат граждани на изпращащата държава;
1.4. да се обръщат към компетентните органи на приемащата държава с молба за помощ
при издирване на граждани на изпращащата
държава, които са обявени за изчезнали.
2. Ако гражданин на изпращащата държава не може своевременно да поеме защитата
на своите права и интереси в съответствие
със законите и разпоредбите на приемащата
държава, консулското длъжностно лице може
да го представлява пред съдебните и другите
компетентни органи на приемащата държава
или да осигури неговото подходящо представяне, докато той определи свой представител
или стане способен сам да защитава своите
прави и интереси.
Член 18
Попечителство и настойничество
1. Компетентните органи на приемащата
държава при наличие на съответна информация
са длъжни незабавно да уведомят консулското
длъжностно лице за всеки случай, когато назна-
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чаването на настойник или попечител отговаря
на интересите на гражданин на изпращащата
държава, който е непълнолетен или не притежава пълна дееспособност.
2. Консулското длъжностно лице има право
да предлага на компетентните органи на приемащата държава подходящи лица за назначаването им като настойници или попечители.
3. В случай че съдът или друг компетентен
орган на приемащата държава намери, че
предложеното лице по някаква причина е неприемливо да бъде настойник или попечител,
консулското длъжностно лице може да предложи
друга кандидатура.
4. Назначаването на настойник или попечител става съгласно законите и правилниците
на приемащата държава.
Член 19
Уведомяване в случай на смърт
1. В случай на смърт на гражданин на изпращащата държава в приемащата държава
компетентните органи на държавата незабавно
информират за това консулството и в съответствие със законите и разпоредбите на приемащата държава издават документ, потвърждаващ
факта на смъртта.
2. Ако консулството е информирано за
смъртта първо, то незабавно информира за това
компетентния орган на приемащата държава.
Член 20
Функции по отношение на наследствата
1. Компетентните органи на приемащата
държава уведомяват незабавно консулското
длъжностно лице за откриване на наследство,
ако починалият е гражданин на изпращащата
държава, както и за откриване на наследство
независимо от гражданството на починалото
лице, ако гражданин на изпращащата държава
се явява наследник, заветник или предявява
претенции към наследството с оглед на други
основания, както и когато се отказва от наследството.
2. Компетентните органи на приемащата
държава предприемат съответните мерки,
предвидени от законите и правилниците на
тази държава, за запазване целостта на наследственото имущество, както и предават
на консулското длъжностно лице препис от
завещанието, ако такова е направено, и цялата
информация, отнасяща се до наследството,
местопребиваването на наследниците, стойността и съставните части на наследственото
имущество, включително и за сумите по застрахователните полици и за плащанията, които се
дължат като обезщетения по повод нещастни
случаи. Те също така уведомяват за датата на
откриването на наследственото производство
или за стадия, в който се намира то.
3. Консулското длъжностно лице може да
представлява непосредствено или чрез свой
представител пред съдилищата и другите
компетентни органи на приемащата държава
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гражданин на изпращащата държава, който
има право върху наследство или претендира за
права върху наследство, открито в приемащата
държава, ако такова лице отсъства или не е
определило своя пълномощник.
4. Консулското длъжностно лице има право,
доколкото това не противоречи на законите
и правилниците на приемащата държава, да
настоява:
а) да бъде запазено наследството, да бъдат
положени и снети печати, да бъдат предприети
мерки с цел запазване на наследството, в това
число и определяне на управител на наследството, както и да участва лично в тези действия;
b) да бъде продадено наследственото имущество или негови части, както и да бъде уведомено за датата, определена за продажбата,
за да може да участва в нея.
5. След приключване на наследственото
производство или на други официални действия компетентните органи на приемащата
държава уведомяват незабавно за това консулското длъжностно лице и след изплащане
на дълговете, данъците и таксите в срок три
месеца му предават наследството или части от
него, определени за лицата, които консулското
длъжностно лице представлява.
6. Консулското длъжностно лице може да
получи от съда или от други компетентни
органи с цел да предаде на лицата, притежаващи това право, части от наследственото или
завещаното имущество във вид на парични
суми, полагащи се на граждани на изпращащата
държава, които не живеят постоянно в приемащата държава, във връзка с обезщетения,
пенсии, неполучени навреме възнаграждения
и плащания по застрахователни полици.
7. В случай че гражданин на изпращащата
държава, който не живее постоянно в приемащата държава, е починал по време на престоя
си в тази държава, неговото лично имущество,
пари и документи се запазват от компетентните органи на приемащата държава и след
това се предават без специално производство
на консулското длъжностно лице при условие,
че в приемащата държава няма лице, което
да предяви претенции спрямо документите,
парите или личното имущество на починалия. Консулското длъжностно лице изплаща
дълговете, направени от починалото лице по
време на престоя му в приемащата държава,
до размера на стойността на предадените суми
и лично имущество.
8. Препращането на имуществото и паричните суми в изпращащата държава съгласно
разпоредбите на точки 5, 6 и 7 на този член
може да бъде извършено изключително при
спазване на законите и правилниците на приемащата държава.
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Член 21
Функции по отношение на плавателни съдове
1. Консулските длъжностни лица имат право
да оказват помощ в рамките на своя консулски
окръг на плавателни съдове на изпращащата
държава, които са във вътрешните води или
териториалното море на приемащата държава,
на капитаните и членовете на екипажа на тези
плавателни съдове и:
1.1. да се качват на плавателния съд, да
снемат показания от капитана и всеки член
на екипажа и да получават информация за
дейността на плавателния съд, пътуването и
товара;
1.2. да подпомагат извършването на разследване на евентуални инциденти, които са се
случили по време на пътуването, без това да
засяга правомощията на компетентните органи
на приемащата държава;
1.3. да подпомагат уреждането на спорове
между капитана и членовете на екипажа, включително спорове за заплатите и задълженията
по трудовите договори, и да вземат мерки за
сигурност на борда на плавателния съд;
1.4. да вземат мерки за осигуряване на медицински грижи или репатриране на капитана
на плавателния съд и всеки член на екипажа;
1.5. да приемат, разглеждат, съставят, подписват или удостоверяват документи, отнасящи
се до плавателния съд;
1.6. да решават и други проблеми, засягащи
плавателния съд след указания на изпращащата
държава.
2. Капитанът и членовете на екипажа имат
право да се обръщат към консулските длъжностни лица пряко, като спазват законите и
разпоредбите на приемащата държава.
3. Когато упражняват функциите, посочени
в точка 1 от този член, консулските длъжностни лица трябва да се ръководят от законите и
разпоредбите на приемащата държава.
Член 22
Защита в случай на принудителни мерки срещу
плавателния съд на изпращащата държава
1. Ако съд или друг компетентен орган на
приемащата държава възнамерява да предприеме някакви принудителни мерки или да
започне разследване на борда на плавателния
съд на изпращащата държава, те трябва предварително да уведомят за това консулството,
за да може консулско длъжностно лице или
негов представител да присъства на изпълнението на тези мерки. При спешни случаи,
когато е очевидно невъзможно да се изпрати
своевременно уведомление, консулството се
информира незабавно за предприетите действия от компетентните органи и по искане на
консулските длъжностни лица за резултатите
от тези мерки.
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2. Разпоредбите на алинея 1 от този член се
прилагат съответно по отношение на мерки,
предприети на суша от компетентните органи
на държавата спрямо капитана на плавателния
съд или членовете на екипажа.
3. Разпоредбите на алинеи 1 и 2 от този
член не се прилагат спрямо обичайния митнически, санитарен и паспортен контрол и при
спасяването на хора във водата, сигурността
на мореплаването, предотвратяването на замърсяване на водата или изпълнението на
карантинни разпоредби.
4. Компетентните органи на приемащата
държава не трябва да се намесват във вътрешните работи на който и да е плавателен съд
на изпращащата държава, ако не се нарушава
спокойствието, сигурността и общественият
ред на приемащата държава, освен в случаите, когато такава намеса се извършва по
лична молба на капитана на плавателния съд
или с негово съгласие или със съгласието на
консулско длъжностно лице на изпращащата
държава.
Член 23
Оказване на помощ на плавателни съдове
1. Ако плавателен съд, плаващ под националното знаме на изпращащата държава във
вътрешните води или териториалното море на
приемащата държава, претърпи корабокрушение
или инцидент или заседне и поради някаква
причина не може да продължи пътуването
си самостоятелно, компетентните органи на
приемащата държава незабавно информират
консулството за взетите мерки за спасяване на
хората, товара и другата собственост на борда
на плавателния съд.
2. Консулските длъжностни лица имат право
да предприемат мерки за оказване на помощ на
плавателен съд, членове на екипажа и пътници
на борда на плавателен съд, който е претърпял
инцидент, и с тази цел може да искат помощ
от властите на приемащата държава.
3. Консулските длъжностни лица могат без
специално разрешение да предприемат мерки
от името на собственика на плавателния съд
на изпращащата държава за защита на плавателния съд, който е претърпял инцидент, или
на имущество, изпаднало зад борда, ако това
не могат да направят собственикът на плавателния съд на изпращащата държава или негов
представител.
4. Разпоредбите на алинея 3 от този член се
отнасят до предмети, намерени на брега или в
близост до брега на приемащата държава, представляващи част от товара, който е собственост
на изпращащата държава или неин гражданин,
който е бил на борда на плавателен съд на
приемащата държава или на трета държава и
който е претърпял инцидент.
5. Плавателен съд, пострадал при инцидент,
неговият товар, оборудване, запаси, предмети и
имущество в приемащата държава не могат да
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бъдат подложени на митническо облагане освен
в случаите, когато се продават или използват
от приемащата държава.
6. Консулските длъжностни лица имат право да получават информация за инцидента, от
който е пострадал корабът, от компетентните
органи на приемащата държава.
7. Когато упражняват функциите, посочени
в точки 2 и 3 от този член, консулските длъжностни лица трябва да се ръководят от законите
и разпоредбите на приемащата държава.
Член 24
Консулски функции по отношение на въздухоплавателни средства
Разпоредбите на тази конвенция по отношение на плавателните съдове на изпращащата държава се прилагат съответно спрямо
въздухоплавателните средства на изпращащата
държава, при условие че те не противоречат
на разпоредбите на други двустранни споразумения, сключени между изпращащата държава
и приемащата държава, или на многостранни
договори, по които двете държави са страни.
Член 25
Представяне на актове и съдебни поръчки
1. Консулските длъжностни лица имат право
да предават получените в консулството съдебни
поръчки на правосъдните органи на изпращащата държава за изпълнение от компетентните
правосъдни органи на приемащата държава
в съответствие с действащите международни
споразумения или при липса на такива споразумения по всеки друг начин, съвместим
със законите и правилниците на приемащата
държава.
2. Консулските длъжностни лица имат право да връчват на граждани на изпращащата
държава съдебни или извънсъдебни документи
съгласно законите и разпоредбите на изпращащата държава.
Член 26
Територия, предвидена за упражняване на
консулски функции
Консулските длъжностни лица упражняват
консулски функции в рамките на консулския
окръг. Със съгласието на приемащата държава
те могат да упражняват функциите си и извън
територията на консулския окръг.
Член 27
Общуване с властите на приемащата държава
Консулските длъжностни лица могат да се
обръщат към местните органи в своя консулски
окръг и към централните органи на приемащата държава, доколкото това е разрешено
от законите, разпоредбите и практиката на
приемащата държава.
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Член 28
Уведомления за изменения в законодателството
на приемащата държава, които могат да имат
отношение към гражданите на изпращащата
държава
Приемащата държава уведомява консулството за измененията в законодателството,
които могат да имат отношение към правата
и интересите на гражданите на изпращащата
държава.
Р а з д е л

І V

УЛЕСНЕНИЯ, ПРИВИЛЕГИИ И
ИМУНИТЕТИ
Член 29
Улеснения за консулството и членовете на
консулството
1. Приемащата държава предоставя всички улеснения за изпълнение на функциите на
консулството.
2. Приемащата държава се отнася към
членовете на консулството със съответното
уважение и взема всички необходими мерки, за
да осигури упражняването на техните функции
в съответствие с настоящата конвенция.
Член 30
Консулски помещения и жилища
1. Приемащата държава е длъжна да улеснява
изпращащата държава в рамките на своите закони и правилници да придобие необходимите
за консулството помещения, както и да оказва
помощ на изпращащата държава да се снабди
по друг начин с такива помещения.
2. Тя е длъжна също така в случай на необходимост да оказва помощ на консулството за
получаване на подходящи жилища за неговите
членове.
Член 31
Използване на националното знаме и герб
1. Консулството има право да постави на
помещенията на консулството националния
герб и табела с надпис, показващ името на
консулството, на езика на изпращащата държава
и на езика на приемащата държава.
2. Консулството има право да издига знамето
на изпращащата държава на сградата, заета от
консулството, на резиденцията на ръководителя на консулството и на превозните средства,
когато се използват за официални цели.
Член 32
Неприкосновеност на консулските помещения
1. Консулските помещения са неприкосновени в рамките, предвидени от този член.
2. Органите на приемащата държава могат да
влизат в тази част на консулските помещения,
която се използва изключително за работа на
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консулството, само със съгласието на ръководителя на консулството или упълномощено от
него лице или на ръководителя на дипломатическото представителство на изпращащата
държава. В случай на пожар или друго стихийно
бедствие, изискващо неотложни защитни мерки, властите на приемащата държава могат да
влизат в консулските помещения в присъствието на представител на изпращащата държава
или след като са направили всичко възможно,
за да получат съгласието на ръководителя на
консулството.
3. При спазване на разпоредбите на точка 2
на този член приемащата държава има специалното задължение да взема всички необходими
мерки, за да попречи консулските помещения
да бъдат нападнати или да им бъдат нанасяни щети и да се предотврати каквото и да е
нарушение на спокойствието на консулството
или накърняване на неговото достойнство.
4. Разпоредбите на този член се прилагат
и по отношение на жилищата на консулските
длъжностни лица и консулските служители, ако
те не са граждани на приемащата държава или
не живеят постоянно в тази държава.
Член 33
Имунитет срещу реквизиране на консулските
помещения
Консулските помещения, тяхното обзавеждане, цялото имущество на консулството и неговите превозни средства се ползват с имунитет
срещу реквизиране за целите на националната
отбрана или за обществени нужди. Ако се появи необходимост от конфискуване с такава
цел, се предприемат всички необходими мерки
да се избегне затрудняване на изпълнението
на консулските функции и на изпращащата
държава се изплаща незабавно равностойно и
действително обезщетение.
Член 34
Неприкосновеност на консулския архив и
документи
Консулският архив и документи са неприкосновени по всяко време и независимо къде
се намират.
Член 35
Свобода на движение
Приемащата държава осигурява свобода
на движение и пътуване на членовете на консулството на своята територия до степента, до
която това не противоречи на законодателството
относно зоните, до които достъпът е забранен
или ограничен поради причини, свързани с националната сигурност. Във всички случаи обаче
приемащата държава осигурява възможност на
консулските длъжностни лица да изпълняват
служебните си задължения.
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Член 36
Свобода на съобщенията
1. Приемащата държава разрешава и закриля
свободата на съобщенията на консулството за
всякакви официални цели. При съобщенията с
правителството, дипломатическите представителства и другите консулства на изпращащата
държава консулството може да използва всички
подходящи средства, включително дипломатически или консулски куриери, кодирани или
шифровани съобщения и дипломатическа или
консулска поща. Консулството може да инсталира и използва радиопредавател само със
съгласието на приемащата държава.
2. Официалната кореспонденция на консулството е неприкосновена. Изразът „официална
кореспонденция“ означава цялата кореспонденция, свързана с консулството и неговите
функции.
3. Консулската поща не може нито да се
отваря, нито да се задържа. Ако обаче компетентните органи на приемащата държава
имат сериозни основания да смятат, че пощата
съдържа предмети, различни от кореспонденция, документи и вещи, посочени в точка 4
от този член, те може да поискат пощата да
се отвори от упълномощен представител на
изпращащата държава в тяхно присъствие. Ако
упълномощеният представител на изпращащата
държава откаже да изпълни това искане, пощата
се връща до мястото, откъдето е изпратена.
4. Всички пакети, представляващи консулската поща, трябва да носят видими външни
знаци, посочващи техния характер, и могат да
съдържат само официална кореспонденция и
документи или предмети, предназначени изключително за официално ползване.
5. Консулският куриер се снабдява с официален документ, потвърждаващ неговия статут и броя на пакетите, които представляват
консулската поща. Освен със съгласието на
приемащата държава той не може да бъде
гражданин на приемащата държава, нито постоянно пребиваващ в приемащата държава,
ако е гражданин на изпращащата държава.
Приемащата държава защитава консулските
куриери при изпълнение на техните функции.
Те се ползват с лична неприкосновеност и не
могат да бъдат арестувани или задържани под
каквато и да е форма.
6. Изпращащата държава, нейните дипломатически представителства или консулствa
могат да назначават консулски куриери ad hoc.
В такива случаи също се прилагат разпоредбите на точка 5 от този член при резервата,
че посочените там имунитети се прекратяват
от момента, когато такъв куриер предаде на
получателя поверената му консулска поща.
7. Консулската поща може да бъде поверена
на капитана на плавателен съд или на въздухоплавателно средство на изпращащата държава, на
когото се издава официален документ, посочващ
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броя на пакетите, представляващи консулската
поща, но той не се смята за консулски куриер.
Членовете на консулството по договореност с
отговорните местни власти могат да предават
консулска поща на капитан на плавателен
съд или въздухоплавателно средство пряко и
безпрепятствено.
Член 37
Консулски такси
1. Консулството може да събира на територията на приемащата държава консулски такси,
предвидени в законодателството на изпращащата държава, за извършени консулски услуги.
2. Събираните суми от такси, посочени в
точка 1 на този член, и квитанциите за тях се
освобождават от всякакви данъци и такси на
приемащата държава.
Член 38
Лична неприкосновеност на консулските длъжностни лица
Личността на консулското длъжностно лице
е неприкосновена. То не може да бъде арестувано или задържано под каквато и да е форма.
Приемащата държава е длъжна да вземе всички
необходими мерки, за да попречи на каквото
и да е посегателство върху неговата личност,
свобода и достойнство.
Член 39
Съдебен имунитет
1. Консулското длъжностно лице и членовете
на неговото семейство, ако те живеят заедно с
него и не са граждани на приемащата държава
или постоянно не живеят в приемащата държава, се ползват с имунитет от наказателна,
гражданска и административна юрисдикция на
приемащата държава.
2. Консулските служители и членовете на
обслужващия персонал се ползват с имунитет
от наказателната, гражданската и административната юрисдикция на приемащата държава
само по отношение на действия, извършени от
тях в рамките на служебните им задължения.
Член 40
Задължение за явяване като свидетел
1. Консулското длъжностно лице не е задължено да дава показания като свидетел.
2. Консулското длъжностно лице, което не е
гражданин на приемащата държава или постоянно не живее в нея, може, ако бъде замолено,
да даде свидетелски показания. Обаче то може
да откаже да даде показания за обстоятелства,
отнасящи се до неговите служебни функции.
Ако консулското длъжностно лице откаже да
даде показания, срещу него не може да се
прилагат никакви принудителни мерки или
други санкции.
3. Съгласието на консулския служител да
даде свидетелски показания не трябва да възпрепятства изпълнението на неговите служебни
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функции. Органът, който изисква свидетелски
показания на консулския служител, може, когато е възможно, да получи тези показания в
неговото жилище или в консулството или да
приеме писмените му показания.
4. Консулският служител, по отношение на
който не се прилагат разпоредбите на точка 2,
може да откаже да даде свидетелски показания за обстоятелства, отнасящи се до неговите
служебни функции.
5. Разпоредбите на този член се отнасят
както до съдебни, така и до административни
производства.
6. Разпоредбите на този член се прилагат
съответно към членовете на семейството на
консулските длъжностни лица или консулските
служители, ако те живеят заедно с тях и не са
граждани на приемащата държава или постоянно не живеят в нея.
Член 41
Освобождаване от служба
Приемащата държава освобождава членовете на консулството и членовете на техните
семейства от всякакъв вид лични повинности и
обществени задължения независимо от техния
характер, а също така от военни задължения и
от всякакви изисквания, предвидени в законите
и разпоредбите на приемащата държава по отношение на регистриране на чужди граждани
и получаване на разрешителни за пребиваване.
Член 42
Освобождаване на консулските помещения от
данъчно облагане
1. Консулските помещения и резиденцията
на ръководителя на консулството, чийто собственик или наемател е изпращащата държава,
се освобождават от всякакви национални, регионални или общински данъци и такси освен
тези, които представляват плащане за оказани
конкретни услуги.
2. Освобождаването от данъци и такси, посочено в точка 1 от този член, не се отнася до
такива данъци и такси, които според законите
на приемащата държава се плащат от лицата,
сключили договори с изпращащата държава.
Член 43
Освобождаване от данъци на членовете на
консулството
1. Консулските длъжностни лица и консулските служители се освобождават от всякакви
данъци и такси, лични или имуществени,
национални, регионални или общински, с изключение на:
1.1. косвени данъци от вид, който обикновено
се включва в цената на стоките или услугите;
1.2. данъци или такси върху частни недвижими имоти, разположени на територията на
приемащата държава, с изключенията, предвидени в разпоредбата на член 42;
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1.3. данъци върху наследство или такси за
прехвърляне на имоти, събирани от приемащата
държава, с изключение на предвидените в член
47, точка 2 от тази конвенция;
1.4. данъци и такси върху частните доходи,
включително лихви от капитал с източник в
приемащата държава и данъци върху прихода
от капиталовложенията в търговски и финансови предприятия, разположени в приемащата
държава;
1.5. данъци и такси, събирани за конкретен
вид услуги;
1.6. такси за регистриране, съдебни такси,
ипотечни такси и марки с изключенията, предвидени в разпоредбите на чл. 42.
2. Членовете на обслужващия персонал се
освобождават от данъци и такси върху заплатите, които получават за своята работа в консулството, при условие че те не са граждани на
приемащата държава или не живеят постоянно
в приемащата държава.
3. Членовете на консулството, които наемат
лица, чиито заплати не са освободени от данък
върху доходите в приемащата държава, трябва
да спазват задълженията, които законите на
приемащата държава налагат на работодателите
относно облагането с данък върху доходите.
Член 44
Освобождаване от мита и проверки
1. Приемащата държава разрешава в съответствие със своето законодателство да се
внасят и освобождават от всякакви митнически
сборове, такси и други подобни облагания с
изключение на разноски за склад, превоз и
други подобни услуги:
1.1. предмети за официални цели на консулството;
1.2. предмети за лично ползване от консулските длъжностни лица и членовете на
техните семейства, които са част от тяхното
домакинство;
1.3. предмети, внесени по време на първоначалното пристигане на консулските служители и членовете на обслужващия персонал
на консулството и предмети за домакинството.
2. Предметите, посочени в точки 1.2 и 1.3
от този член, не трябва да надхвърлят количеството, необходимо за лично ползване от
въпросните лица.
3. Личният багаж на консулските длъжностни лица и членовете на техните семейства,
представляващи част от тяхното домакинство,
се освобождава от митническа проверка. Той
може да се проверява от компетентните органи
на приемащата държава само ако съществува
обосновано съмнение, че съдържа предмети,
различни от посочените в точки 1.2 и 1.3 от
този член, или предмети, вносът или износът
на които е забранен от законите и разпоредбите на приемащата държава или са обект
на карантинни разпоредби. Такава проверка
се извършва в присъствието на консулско
длъжностно лице или негов упълномощен
представител.
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Член 45
Привилегии и имунитети на членовете на
семейството
1. Членовете на семейството на членове
на консулството се ползват с привилегиите и
имунитетите, предоставени от тази конвенция.
2. Разпоредбите на точка 1 от този член не
се отнасят до членове на семейството, които
са граждани на приемащата държава или са
постоянно пребиваващи в тази държава или
извършват експертни или професионални
дейности с цел да получават печалба в приемащата държава.
Член 46
Лица, които не се ползват с привилегии и
имунитети
1. Консулските служители и членовете на
обслужващия персонал на консулството, които са граждани на приемащата държава или
са постоянно пребиваващи в тази държава,
не се ползват с привилегиите и имунитетите,
предвидени в тази конвенция, с изключение
на разпоредбите, предвидени в член 36, точка
3 от конвенцията.
2. Членовете на семействата на лицата, посочени в точка 1 от този член, не се ползват
с привилегиите и имунитетите, предвидени в
тази конвенция.
3. Приемащата държава упражнява юрисдикция по отношение на лицата, посочени в
алинеи 1 и 2 от този член, по начин, по който
да се избегне препятстването на консулството
да изпълнява функциите си.
Член 47
Наследство на член на консулство или член
на неговото семейство
В случай на смърт на член на консулството
или на член на неговото семейство, живеещ
заедно с него, приемащата държава трябва:
1. да разрешава изнасянето на движимото
имущество на починалия с изключение на имуществото, придобито в приемащата държава и
което е обект на забрана за износ в момента
на смъртта;
2. да не облага с никакви държавни, районни
или общински данъци върху наследство или
за прехвърляне на движимо имущество, което
се намира в приемащата държава единствено
поради пребиваването в тази държава на починалото лице като член на консулството или
член на семейството на член на консулството.
Член 48
Начало и край на консулските привилегии и
имунитети
1. Всеки член на консулство се ползва от
привилегиите и имунитетите, предоставени
от тази конвенция, от момента, в който той
влезе на територията на приемащата държава
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на път да заеме поста си, или ако той е вече
на нейната територия, от момента, когато той
поеме задълженията си в консулството.
2. Членовете на семейството на член на
консулството, живеещи заедно с него, както и членовете на неговия частен персонал
се ползват от привилегиите и имунитетите,
предвидени от тази конвенция, от момента
на предоставянето на члена на консулството
на привилегии и имунитети в съответствие
с точка 1 на този член или от момента на
влизането им на територията на приемащата
държава, или от момента, когато те са станали
членове на неговото семейство или на неговия
частен персонал, в зависимост от това, кое е
станало по-късно.
3. Когато функциите на член на консулството
приключат, неговите привилегии и имунитети
и тези на членовете на семейството му или на
членовете на личния му персонал се прекратяват
от момента, в който въпросното лице напусне
територията на приемащата държава, или на
изтичане на разумен период, одобрен за тази
цел. Привилегиите и имунитетите на членове на
семейството на член на консулството приключват
в момента, в който те престават да бъдат част
от домакинството му, или когато се прекрати
службата им при член на консулството. Ако
обаче такива лица възнамеряват да напуснат
приемащата държава в разумен срок, техните
привилегии и имунитети остават в сила до момента на тяхното заминаване.
4. По отношение обаче на действия, извършени от консулско длъжностно лице или консулски служител при упражняването на техните
функции, имунитетът срещу подсъдност остава
в сила безсрочно.
5. В случай на смърт на член на консулството
членовете на неговото семейство, представляващи част от домакинството му, продължават да
се ползват с привилегиите и имунитетите, които
са им дадени, до напускането на територията
на приемащата държава или след изтичането
на разумен срок, в който да направят това.
Член 49
Отказ от привилегии и имунитети
1. Изпращащата държава може да се откаже по отношение на член на консулството
от имунитетите и привилегиите, предвидени в
членове 38, 39 и 40 от тази конвенция. При
всички случаи такъв отказ трябва да бъде ясно
изразен и съобщен писмено на приемащата
държава.
2. Завеждане на дело от консулско длъжностно лице или от консулски служител, когато той
би могъл да се възползва от съдебния имунитет
съгласно чл. 43, го лишава от правото да се
позовава на съдебния имунитет по отношение
на който и да е насрещен иск, непосредствено
свързан с основния иск.
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3. Отказът от съдебен имунитет при гражданско или административно дело не означава
отказ от имунитета по отношение на изпълнение на съдебно решение, за което се изисква
отделен отказ.
Член 50
Спазване на законите и разпоредбите на приемащата държава
1. Без това да засяга привилегиите и имунитетите, предоставяни от тази конвенция,
всички лица, които се ползват от тези привилегии и имунитети, трябва да спазват законите и разпоредбите на приемащата държава,
включително разпоредбите за движението по
пътищата. Те са задължени също така да не
се намесват във вътрешните работи на приемащата държава.
2. Консулските помещения не трябва да се
използват по какъвто и да било начин, който
е несъвместим с упражняването на консулски
функции.
3. Консулството, членовете на консулството
и членовете на техните семейства и членовете
на личния им персонал трябва да спазват законите и разпоредбите на приемащата държава
по отношение на застраховането на превозните
средства.
Р а з д е л

V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 51
Ратификация, влизане в сила и денонсиране
1. Тази конвенция подлежи на ратифициране
и влиза в сила на тридесетия ден след получаването на втората от двете ноти, с които
договарящите се страни се уведомяват взаимно, че в съответствие с тяхното национално
законодателство е завършена процедурата за
ратифицирането на конвенцията.
2. Тази конвенция се сключва за неопределен
срок и е валидна до изтичането на шест месеца
от датата, на която една от договарящите се
страни уведоми писмено другата договаряща
се страна за намерението си да денонсира
конвенцията.
Сключена в София на 18 март 2011 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, черногорски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия по тълкуването на конвенцията
предимство има английският текст.
За Република България:
Николай Младенов,
министър на
външните работи

1117

За Черна гора:
Милан Рочен,
министър на
външните работи
и на европейската
интеграция
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ПРОТОКОЛ

за стратегическа екологична оценка към Конвенцията по оценка на въздействието върху
околната среда в трансграничен контекст
(Ратифициран със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 17 ноември 2006 г. – ДВ,
бр. 97 от 2006 г. В сила за Република България
от 11 юли 2010 г.)
Страните по този протокол,
Като признават важността на интегрирането на екологични, включително здравни,
съображения в подготовката и приемането на
планове и програми и до подходящата степен
политики и законодателство,
Като се ангажират да насърчават устойчивото развитие и следователно базирайки се на
резултатите от Конференцията на Организацията на обединените нации по околна среда
и развитие (Рио де Жанейро, Бразилия, 1992),
в частност принципи 4 и 10 от Декларацията
от Рио за околна среда и развитие и дневен
ред 21, както и на резултатите от Третата
министерска конференция по околна среда и
здраве (Лондон, 1999) и Световната среща на
Върха по устойчиво развитие (Йоханесбург,
Южна Африка, 2002),
К ато вземат п редви д Конвенци я та по
оценка на въздействието върх у околната
среда в трансграничен контекст, приета в
Еспо, Финландия, на 25 февруари 1991 г., и
Решение II/9 на страните по нея от София,
26 – 27 февруари 2001 г., с което бе решено да
се подготви юридически обвързващ протокол
за стратегическа екологична оценка,
Като признават, че стратегическата екологична оценка трябва да има важна роля
в подготовката и приемането на планове,
програми и до подходящата степен политики
и законодателство и че широкото прилагане
на принципите на оценката на въздействието
върху околната среда към планове, програми, политики и законодателство ще подобри
още повече систематичния анализ на техните
значими екологични въздействия,
Като признават Конвенцията за достъп до
информация, участие на обществеността във
вземането на решения и достъпа до правосъдие по екологични въпроси, приета в Архус,
Дания, на 25 юни 1998 г., и отбелязвайки съответните алинеи от Декларацията от Лука,
приета на Първата среща на страните,
Като съзнават следователно важността от
осигуряването на участие на обществеността
в стратегическата екологична оценка,
Като признават ползата за здравето и
благоденствието на сегашните и бъдещите
поколения, която ще е налице, ако необхо-
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димостта да се опазва и подобрява здравето
на хората бъде взета предвид като неделима
част от стратегическата екологична оценка,
и признавайки дейността, ръководена от Световната здравна организация в този аспект,
Загрижени за необходимостта от и важността на подобрено международно сътрудничество
при оценка на трансграничните въздействия
върху околната среда, включително здравните
въздействия от предложени планове и програми и до подходящата степен политики и
законодателство,
се споразумяха за следното:
Член 1
Цел
Целта на този протокол е да осигури високо
ниво на защита на околната среда, включително здравето, чрез:
(а) оси г у ря ва не на ц я лос т но т о вземане предвид на екологичните, включително
здравните, съображения в разработването на
планове и програми;
(б) принос к ъм вземането предви д на
аспектите на околната среда, включително
здравните аспекти, при разработването на
политики и законодателство;
(в) създаване на ясни, прозрачни и ефективни процедури за стратегическа екологична
оценка;
(г) осигуряване на участието на обществеността в стратегическата екологична оценка; и
(д) интегриране чрез тези средства на
аспектите на околната среда, включително
здравните аспекти, в мерките и инструментите, предназначени да подпомагат устойчивото
развитие.
Член 2
Дефиниции
За целите на този протокол:
1. „Конвенция“ означава Конвенцията по
оценка на въздействието върху околната среда
в трансграничен контекст.
2. „Страна“ означава, ако в текста не е
посочено друго, договаряща страна по този
протокол.
3. „Държава на произход“ означава страна или страни по този протокол, под чиято
юрисдикция е предвидено разработването на
план или програма.
4. „Засегната държава“ означава страна
или страни по този протокол, която има вероятност да бъде засегната от трансгранични
въздействия върху околната среда и здравето
от план или програма.
5. „Планове или програми“ означава планове или програми и всички техни изменения,
които са:
(а) изисквани от законови, нормативни или
административни разпоредби; и
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(б) предмет на подготовка и/или приемане
от органите на властта или подготвени от
орган на властта за приемане чрез одобрена
процедура от страна на парламент или правителство.
6. „Стратегическа екологична оценка“ означава оценката на възможните въздействия
върху околната среда, включително здравните, съдържаща определянето на обхвата
на доклада за екологична оценка и неговото
изготвяне, осъществяване на участието на
обществеността и провеждане на консултации
и вземането предвид на доклада за екологична оценка и на резултатите от участието
на обществеността и консултациите в плана
или програмата.
7. „Въздействие върх у околната среда,
включително здравно въздействие“ означава
всяко въздействие върху околната среда, включително човешкото здраве, флората, фауната,
биоразнообразието, почвата, климата, въздуха,
водата, ландшафта, природните места, материалните активи, културното наследство и
взаимодействието между тези фактори.
8. „Обществеността“ означава едно или
повече физически или юридически лица и
в съответствие с действащото национално
законодателство техните сдружения, организации или групи.
Член 3
Общи разпоредби
1. Всяка страна взема необходимите законови, нормативни и други подходящи мерки
за осъществяване на разпоредбите на този
протокол в ясна, прозрачна рамка.
2. Всяка страна се стреми да осигури съдействието от страна на длъжностните лица
и органите и указанията към обществеността
по въпроси, за които се отнася този протокол.
3. Всяка страна осигурява съответното
признаване на и помощ за сдружения, организации или групи, подпомагащи опазването
на околната среда, включително здравето, в
контекста на този протокол.
4. Разпоредбите на този протокол не засягат
правото на дадена страна да поддържа или
въвежда допълнителни мерки по отношение на
въпросите, за които се отнася този протокол.
5. Всяка страна съдейства за целите на
този протокол в съответните международни
процеси на вземане на решения и в рамката
на съответните международни организации.
6. Всяка страна осигу рява лицата, упражняващи своите права в съответствие с
разпоредбите на този протокол, да не бъдат
наказвани, преследвани или обезпокоявани по
какъвто и да е начин заради своето участие.
Тази разпоредба не засяга правомощията на
националните съдилища да налагат поемането
на разумни съдебни разноски при съдопроизводства.
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7. В обхвата на съответните разпоредби
на този протокол обществеността трябва да
е в състояние да упражнява своите права без
дискриминация по отношение на гражданство,
националност или местоживеене, а в случая
на юридическо лице – без дискриминация по
отношение на това, къде е регистрираното
му седалище или ефективният център на
неговата дейност.
Член 4
Приложно поле по отношение на планове и
програми
1. Всяка страна осигурява извършването на
стратегическа екологична оценка за планове
и програми в съответствие с алинеи 2, 3 и 4,
които е възможно да имат значителни въздействия върху околната среда, включително
здравни въздействия.
2. Стратегическата екологична оценка се
извършва за планове и програми, които се
изготвят за селското и горското стопанство,
рибарството, енергетиката, промишлеността,
включително добив на подземни богатства,
транспорта, регионалното развитие, управлението на отпадъците, управлението на водите,
телекомуникациите, туризма, устройственото
планиране или земеползването, и които дават
рамката за съгласуваност за бъдещо разработване на проекти, изброени в приложение
I, и на всеки друг проект, изброен в приложение II, изискващ оценка на въздействието
върху околната среда според националното
законодателство.
3. За планове и програми, различни от
онези, които са предмет на алинея 2 и които
определят рамката за съгласуваност за бъдещо разработване и одобряване в бъдеще на
проекти, стратегическата екологична оценка
се извършва, ако страната постанови така в
съответствие с член 5, алинея 1.
4. За планове и програми по алинея 2, за
малки територии на местно равнище и за
малки изменения на планове и програми по
алинея 2 се извършва стратегическа екологична оценка само ако страната постанови
така в съответствие с член 5, алинея 1.
5. Следните планове и програми не са
предмет на този протокол:
(а) планове и програми, чиято единствена
цел е обслужване на националната отбрана или
гражданска защита при аварийни ситуации;
(б) финансови или бюджетни планове и
програми.
Член 5
Преценяване
1. Всяка страна определя дали плановете
и програмите съгласно член 4, алинеи 3 и 4
е вероятно да имат значителни въздействия
върху околната среда, включително здравни
въздействия, чрез разглеждане на всеки от-
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делен случай или чрез определяне видовете
планове и програми, или чрез комбиниране
на двата метода. За тази цел всяка страна
във всички случаи взема предвид критериите,
дадени в приложение III.
2. Всяка страна осигурява извършване на
консултации с властите, отговарящи за околната среда и здравеопазването съгласно член
9, алинея 1, при прилагане на процедурите в
съответствие с алинея 1 по-горе.
3. Всяка страна полага до подходящата степен
усилия да осигури възможности за участие на
заинтересованата общественост при преценяването на планове и програми в съответствие
с този член.
4. Всяка страна осигурява своевременно публичен достъп до заключенията в съответствие
с алинея 1, включително и причините, поради
които не се изисква стратегическа екологична
оценка чрез уведомяване на обществеността
или чрез други подходящи средства, като електронните средства за информация.
Член 6
Обхват
1. Всяка страна взема мерки за определяне
на съответната информация, която да бъде
включена в доклада за екологична оценка в
съответствие с член 7, алинея 2.
2. Всяка страна осигурява извършване на
консултации с компетентните органи по околна
среда и здравеопазване съгласно член 9, алинея
1 при определянето на съответната информация, която да бъде включена в доклада за
екологична оценка.
3. Всяка страна полага до подходящата степен
усилия да осигури възможности за участие на
заинтересованата общественост при определяне на съответната информация, която да бъде
включена в доклада за екологична оценка.
Член 7
Доклад за екологична оценка
1. Всяка страна осигурява изготвянето на
доклад за екологична оценка на планове и
програми, които са предмет на стратегическа
екологична оценка.
2. В съответствие с определения обхват съгласно член 6 докладът за екологична оценка
определя, описва и оценява вероятните значителни въздействия върху околната среда, включително здравни въздействия, от прилагането
на плана или програмата и неговите разумни
алтернативи. Докладът съдържа подобна информация като посочената в приложение IV,
ако е удачно да се изисква, вземайки предвид:
(а) настоящите познания и методи за оценка;
(б) съдържанието и степента на подробност
на плана или програмата и неговия етап в
процеса на вземане на решения;
(в) интересите на обществеността; и
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(г) необходимостта от информация за органа,
вземащ решениe.
3. Всяка страна осигурява докладите за
екологична оценка да са с достатъчно добро
качество с оглед да се изпълнят изискванията
на този протокол.
Член 8
Участие на обществеността
1. Всяка страна осигурява ранни, навременни
и ефективни възможности за участие на обществеността, когато са налице всички възможности
за избор, в стратегическата екологична оценка
на планове и програми.
2. Всяка страна, използвайки електронните
средства за информация или други подходящи
средства, осигурява навременния публичен
достъп до проекта на план или програма и
доклада за екологична оценка.
3. Всяка страна осигурява определянето на
заинтересованата общественост, включително
на съответните неправителствени организации,
за целите на алинеи 1 и 4.
4. Всяка страна осигурява възможността
обществеността по алинея 3 да изрази своето
становище по отношение на проекта за план
или програма и по доклада за екологична
оценка в разумен период от време.
5. Всяка страна осигурява да са определени
и да са публично достъпни подробностите по
уреждане на информиране на обществеността
и консултации със заинтересованата общественост. За тази цел всяка страна взема предвид до
подходящата степен изброеното в приложение V.
Член 9
Консултации с компетентните органи по околна
среда и здравеопазване
1. Всяка страна определя органите, с които
да се проведат консултации и които поради
своите специфични компетенции в областта
на околната среда или здравеопазването има
вероятност да бъдат заинтересовани по отношение на въздействията върху околната среда,
включително здравните въздействия, от прилагането на плана или програмата.
2. Проектът на план или програма и докладът
за екологична оценка трябва да са на разположение на органите, упоменати в алинея 1.
3. Всяка страна осигурява на органите,
упоменати в алинея 1, ранна, навременна и
ефективна възможност да изразят своето становище по проекта за план или програма и по
доклада за екологична оценка.
4. Всяка страна определя подробностите
за уреждане на информиране и консултации
с органите по околна среда и здравеопазване,
упоменати в алинея 1.
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Член 10
Консултации в трансграничен контекст
1. Ако държавата на произход смята, че
при прилагането на плана или програмата е
вероятно да има значително трансгранично
въздействие върху околната среда, включително
здравно въздействие, или ако държавата, която
има вероятност да бъде засегната в значителна
степен, поиска това, държавата на произход
уведомява засегнатата държава колкото е възможно по-рано преди одобряването на плана
или програмата.
2. Това уведомление съдържа, inter alia:
(а) проекта на плана или програмата и
доклада за екологична оценка, включително
информация за възможните трансгранични
въздействия върху околната среда, включително
здравни въздействия; и
(б) информация относно процедурата по
вземане на решение, включително указание
за разумния времеви график за представяне
на коментари.
3. Засегнатата държава в срока, указан в
уведомлението, посочва на държавата на произход дали желае да участва в консултациите
преди одобряването на плана или програмата и
ако посочи това, засегнатата държава участва в
консултации относно вероятното трансгранично
въздействие върху околната среда, включително
здравно въздействие, от изпълнението на плана или програмата и мерките, предвидени за
предотвратяване, намаляване или отстраняване
на неблагоприятните въздействия.
4. Ако се извършат подобни консултации,
засегнатите държави постигат споразумение
по процедурите за осигуряване информирането
на заинтересованата общественост и органите
по член 9, алинея 1 в засегнатата държава и
възможността да представят в разумен срок
тяхното мнение по проекта за плана или програмата и по доклада за екологична оценка.
Член 11
Решение
Всяка страна осигурява при приемането на
план или програма да се вземат предвид:
(а) заключенията на доклада за екологична
оценка;
(б) мерките за предотвратяване, намаляване или смекчаване на неблагоприятните
последствия, посочени в доклада за екологична
оценка; и
(в) коментарите, получени в съответствие
с членове 8 до 10.
2. Всяка страна осигурява информирането на
обществеността, на органите по член 9, алинея
1 и на страните, консултирани в съответствие
с член 10, възможност за достъп до плана
или програмата, когато те се одобрят, заедно
с изложение, обобщаващо как са били взети
предвид коментарите, получени в съответствие
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с членове 8 до 10, и причините за приемането им в светлината на разгледаните разумни
алтернативи.
Член 12
Мониторинг
1. Всяка страна провежда мониторинг на
значителните въздействия върху околната
среда, включително здравни въздействия, от
прилагането на планове или програми, приети
съгласно член 11, с оглед, inter аlia, да определи
на ранен етап непредвидените неблагоприятни
въздействия и да бъде в състояние да предприеме подходящи възстановителни действия.
2. Резултатите от извършвания мониторинг
се предоставят в съответствие с националното
законодателство на органите, упоменати в член
9, алинея 1, и на обществеността.
Член 13
Политики и законодателство
1. Всяка страна полага усилия да осигури
вземането предвид и интегрирането в подходяща степен на аспектите на околната среда,
включително здравни аспекти, в подготовката на нейните предложения за политики и
законодателство, които е вероятно да имат
значително въздействие върху околната среда,
включително здравето.
2. При прилагането на алинея 1 всяка страна
отчита подходящите принципи и елементи от
този протокол.
3. Всяка страна определя, ако е подходящо,
практическите мерки за отчитане и интегриране
на аспектите на околната среда, включително
здравни аспекти, в съответствие с алинея 1, вземайки предвид необходимостта от прозрачност
при процеса на вземане на решения.
4. Всяка страна докладва до срещата на
страните по конвенцията, изпълняваща ролята
на среща на страните по този протокол, по
това как прилага този член.
Член 14
Среща на страните по конвенцията, изпълняваща ролята на Среща на страните по протокола
1. Срещата на страните по конвенцията
изпълнява ролята на Среща на страните по
този протокол. Първата среща на страните по
конвенцията, изпълняваща ролята на Среща
на страните по този протокол, се провежда не
по-късно от една година от датата на влизане
в сила на този протокол и заедно със Среща
на страните по конвенцията, ако срещата на
последните е запланувана за този период. Последващи срещи на страните по конвенцията,
изпълняващи ролята на Среща на страните по
този протокол, се провеждат заедно със срещите на страните по конвенцията, освен ако не
е решено друго от Срещата на страните по
конвенцията, изпълняваща ролята на Среща
на страните по този протокол.
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2. Страните по конвенцията, които не са
страни по този протокол, могат да участват
като наблюдатели в провеждането на която
и да е от сесиите на Срещата на страните по
конвенцията, изпълняваща ролята на Среща
на страните по този протокол. Когато Срещата
на страните по конвенцията изпълнява ролята на Среща на страните по този протокол,
решенията по този протокол се вземат само
от страните по този протокол.
3. Когато Срещата на страните по конвенцията изпълнява ролята на Среща на страните
по този протокол, всеки член на Бюрото на
Срещата на страните, представляващ страна по конвенцията, която същевременно не
е страна по този протокол, се замества от
друг член, избран от и сред страните по този
протокол.
4. Срещата на страните по конвенцията,
изпълняваща ролята на среща на страните по
този протокол, извършва редовен преглед на
изпълнението на този протокол и за тази цел:
(а) извършва преглед на политиките за и на
методологичните подходи към стратегическа
екологична оценка с оглед бъдещо подобряване
на процедурата, дадена под този протокол;
(б) обменя информация относно натрупания опит по стратегическа екологична оценка
и прилагането на този протокол;
(в) търси, когато е подходящо, услугите
и сътрудничеството с компетентни органи,
имащи опит, който се отнася до постигането
на целите на този протокол;
(г) създава такива спомагателни органи,
каквито сметне за необходимо, за прилагането
на този протокол;
(д) ако е необходимо, разглежда и приема
предложения за изменения на този протокол; и
(е) разглежда и предприема допълнителни
действия, включително действия, които да
се извършват съвместно под този протокол
и конвенцията и които могат да се изискват
за постигането на целите на този протокол.
5. Правилата на процедурите на Срещата
на страните по конвенцията се прилагат със
съответните изменения под този протокол,
освен ако не е решено друго с консенсус от
Срещата на страните, изпълняваща ролята на
Среща на страните по този протокол.
6. На своята първа среща Срещата на
страните по конвенцията, изпълняваща ролята на Среща на страните по този протокол,
разглежда и приема начините за прилагане
на процедурите за преглед на съответствието
на конвенцията с този протокол.
7. Всяка страна през определени интервали,
които следва да бъдат определени от Срещата
на страните по конвенцията, изпълняваща
ролята на Среща на страните по този протокол, докладва до Срещата на страните по
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конвенцията, изпълняваща ролята на Среща
на страните по протокола, за мерките, които
е взела по прилагането на протокола.
Член 15
Връзка с други международни договори
Съответните разпоредби на този протокол
се прилагат, без да се накърняват разпоредбите
на конвенциите на ИКЕ/ООН по оценка на
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и за достъп до информация,
участие на обществеността във вземането на
решения и достъпа до правосъдие по екологични въпроси.
Член 16
Право на глас
1. Всяка страна по този протокол има право
на един глас, освен ако не важат разпоредбите
на алинея 2 по-долу.
2. Регионалните организации за икономическа интеграция по въпроси в рамките на
техните компетенции упражняват правото
си да гласуват с брой гласове, равен на броя
на техните държави членки, които са страни
по този протокол. Такива организации не
упражняват своето право да гласуват, ако
техните държави членки упражнят своите
права, и обратното.
Член 17
Секретариат
Секретариатът, създаден в съответствие с
член 13 от конвенцията, служи като секретариат на този протокол и член 13, алинеи
(а) до (в) от конвенцията за функциите на
секретариата се прилагат със съответните
изменения за този протокол.
Член 18
Приложения
Приложенията към този протокол представляват неделима част от него.
Член 19
Изменения по протокола
1. Всяка страна може да предлага изменения по този протокол.
2. Предмет на алинея 3, процедурата за
предлагане, приемане и влизане в сила на
измененията по конвенцията, залегнали в
алинеи 2 до 5 от член 14 от конвенцията,
се прилага със съответните изменения към
измененията по този протокол.
3. За целите на този протокол три четвърти
от страните, изисквани за влизане в сила на
изменението за страните, които са го ратифицирали, одобрили или приели, се изчисляват
на базата на броя на страните по времето на
приемане на изменението.
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Член 20
Уреждане на спорове
Разпоредбите на член 15 от конвенцията
за уреждане на спорове се прилагат със съответните изменения към този протокол.
Член 21
Подписване
Този протокол е открит за подписване
в Киев (Украйна) от 21 до 23 май 2003 г. и
след това в Главната квартира на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до
31 декември 2003 г. за държавите-членки на
Икономическата комисия за Европа, както и
за държавите с консултативен статут в Икономическата комисия за Европа, в съответствие с точки 8 и 11 от Резолюция 36 (IV) на
Икономическия и социален съвет от 28 март
1947 г. и за регионални организации за икономическа интеграция, създадени от суверенни
държави-членки на Икономическата комисия
за Европа, на които техните държави членки
са прехвърлили компетенции по въпроси,
уреждани от този протокол, включително
компетенциите за сключване на договори по
отношение на тези въпроси.
Член 22
Депозитар
Генералният секретар на Организацията
на обединените нации действа като депозитар
на този протокол.
Член 23
Ратификация, приемане, утвърж даване и
присъединяване
1. Този протокол е предмет на ратификация,
приемане или утвърждаване от подписалите
го държави и регионални организации за икономическа интеграция, упоменати в член 21.
2. Този протокол е открит за присъединяване от 1 януари 2004 г. за държавите и
регионалните организации за икономическа
интеграция, упоменати в член 21.
3. Всяка друга държава, която не е упомената в алинея 2 по-горе и която е член на
Организацията на обединените нации, може
да се присъедини към този протокол след
одобрение от Срещата на страните по конвенцията, изпълняваща ролята на Среща на
страните по протокола.
4. Всяка регионална организация за икономическа интеграция, упомената в член 21,
която стане страна по този протокол, без никоя
от нейните държави членки да бъде страна, е
обвързана с всички задължения по този протокол. Ако една или повече такива държави
членки на организацията са страни по този
протокол, организацията и нейните държави
членки вземат решение относно съответните
им отговорности в изпълнение на техните за-
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дължения под този протокол. В такива случаи
организацията и нейните държави членки не
могат едновременно да се ползват от правата,
произтичащи от този протокол.
5. В своите документи за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване
регионалните организации за икономическа
интеграция, упоменати в член 21, декларират обхвата на своите компетенции с оглед
въпросите, уреждани от този протокол. Тези
организации също така информират депозитаря за всяко съответно изменение на обхвата
на техните компетенции.
Член 24
Влизане в сила
1. Този протокол влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране на
шестнадесетия документ за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване.
2. За целите на алинея 1 по-горе всеки документ, депозиран от регионална организация
за икономическа интеграция, упомената в
член 21, не се разглежда като допълнителен
към тези, депозирани от държавите членки
на такава организация.
3. За всяка страна или регионална организация за икономическа интеграция, упомената в
член 21, която ратифицира, приеме или утвърди
този протокол или се присъедини към него
след депозирането на шестнадесетия документ
за ратификация, приемане, утвърждаване или
присъединяване, протоколът влиза в сила на
деветдесетия ден след датата на депозиране от
страна на такава държава или организация на
нейния документ за ратификация, приемане,
утвърждаване или присъединяване.
4. Този протокол се отнася до планове,
програми, политики и законодателство, за
които първият формален подготвителен акт е
последващ по отношение на датата, на която
този протокол влиза в сила. Ако страна, под
чиято юрисдикция се предвижда подготовката
на план, програма, политика или законодателство, е една от онези, за които се отнася
алинея 3, този протокол се отнася до планове,
програми, политики и законодателство, за
които първият формален подготвителен акт е
последващ по отношение на датата, на която
този протокол влиза в сила за тази страна.
Член 25
Оттегляне
По всяко време, след като са изминали
чет и ри години от датата, на коя то този
протокол е влязъл в сила за дадена страна,
тя може да се оттегли от протокола след
писмено уведомление до депозитаря. Всяко
такова оттегляне влиза в сила на деветдесетия
ден след датата на неговото получаване от
депозитаря. Всяко такова оттегляне не касае
прилагането на членове 5 до 9, 11 и 13 по от-
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ношение на стратегическа екологична оценка
под този протокол, която вече е започнала,
или прилагането на член 10 по отношение на
уведомление или искане, които вече са били
направени, преди оттеглянето да влезе в сила.
Член 26
Автентични текстове
Оригиналът на този протокол, чиито текстове
на английски, френски и руски език са еднакво
автентични, се депозира при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.
В уверение на горепосоченото долуподписаните, упълномощени по съответния ред за
това, подписаха този протокол.
Съставен в Киев (Украйна) на двадесет и
първия ден от май две хиляди и трета година.
Приложение I
Списък на проектите съгласно член 4,
алинея 2
1. Рафинерии за суров нефт (с изключение на
производството само на смазочни материали от
суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на или повече от 500 тона на ден въглища
или битуминозни шисти.
2. Топлоелектрически централи и други горивни
инсталации с топлинна мощност 300 мегавата или
повече и ядрени електроцентрали и други ядрени реактори (с изключение на изследователски
инсталации за производството и преработването
на делящите се или обогатени материали, чиято
максимална мощност не надхвърля 1 киловат
непрекъснато топлинно натоварване).
3. Инсталации, предназначени единствено за
производството или обогатяването на ядрени
горива, за преработване на отработени ядрени
горива или за съхраняването, депонирането или
преработването на радиоактивни отпадъци.
4. Големи инсталации за производство на чугун
и стомана (първично топене) и за производството
на цветни метали.
5. Инсталации за добив на азбест и за преработката и преобразуването на азбест и азбестосъдържащи продукти: за азбестоциментовите продукти
с годишно производство над 20 000 тона крайна
продукция; за фрикционните материали с годишно
производство над 50 тона крайна продукция; и
за други производства, използващи азбест с обем
над 200 тона годишно.
6. Интегрирани химически инсталации.
7. Строителство на автомагистрали, експресни
пътища* и линии за железопътен трафик на големи
разстояния и на летища** с дължина на основната
писта за излитане и кацане 2100 метра или повече.
8. Тръбопроводи с голям диаметър за транспортиране на нефт и газ.
9. Товарно-разтоварни пристанища, както и вътрешни водни пътища и пристанища за вътрешно
корабоплаване, които позволяват приемането на
съдове с тонаж над 1350 тона.
10. Инсталации за обезвреждане чрез изгаряне,
химично третиране или депониране на токсични
или опасни отпадъци.
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11. Големи язовири и водохранилища.
12. Дейности по добив на подземни води в
случаите, когато годишният обем на добиваната
вода възлиза на 10 милиона или повече кубически метра.
13. Производство на целулоза и хартия с дневна продукция 200 или повече тона дневно след
въздушно сушене.
14. Широкомащабен добив, извличане и обогатяване на място на метални руди или въглища.
15. Добив на въглеводороди навътре от брега
на морето.
16. Големи съоръжения за съхраняване на нефт,
нефтопродукти и химични продукти.
17. Обезлесяване на големи площи.
* За целите на този протокол:
„Автомагистрала“ означава път, специално предназначен и построен за движение на моторни
превозни средства, който не обслужва крайпътната
собственост и който:
(а) е снабден, с изключение само на специални
отсечки или временно, с отделни пътни платна за
движение в двете посоки, разделени едно от друго
с разделителна ивица, която не е предназначена за
движение, или, по изключение, по друг начин;
(б) не пресича на едно ниво никакъв път, железопътна линия или трамвайна линия или пешеходна
пътека; и
(в) е обозначен специално чрез пътни знаци като
автомагистрала.
„Експресен път“ означава път, предназначен за
движение на моторни превозни средства, достъпът
до който е възможен само от кръстовища на различни нива или регулирани пътни възли и на които, в
частност, са забранени спиране и паркиране върху
пътното платно (пътните платна).
** За целите на този протокол „летище“ означава летище, което съответства на дефиницията в
Чикагската конвенция от 1944 г., създаваща Международната организация за гражданско въздухоплаване
(приложение 14).

Приложение II
Всички останали проекти съгласно член 4,
алинея 2
1. Проекти за комасация на селскостопански
земи.
2. Проекти за използване на необработваеми
земи или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели.
3. Проекти за управление на водите за селското
стопанство, включително проекти за напояване и
пресушаване на земи.
4. Съоръжения за интензивно животновъдство
(включително на домашни птици).
5. Първично залесяване и обезлесяване с цел
промяна на предназначението на земята.
6. Интензивно развъждане на риба.
7. Ядрени електроцентрали и други ядрени
реактори*, включително демонтиране или извеждане от експлоатация на такива електроцентрали
или реактори (с изключение на изследователски
инсталации за производството и преработването
на делящите се и обогатени материали, чиято
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максимална мощност не надхвърля 1 киловат
непрекъснато топлинно натоварване), които не
са включени в приложение I.
8. Строителство на надземни електропроводи с
напрежение 220 киловолта или повече и дължина
15 километра или повече и други проекти за пренос
на електрическа енергия чрез надземни кабели.
9. Промишлени съоръжения за производство
на електричество, пара и гореща вода.
10. Промишлени съоръжения за пренос на газ,
пара и топла вода.
11. Надземно складиране на горива и природен газ.
12. Подземно складиране на горими газове.
13. Промишлено брикетиране на въглища и
лигнит.
14. Съоръжения за производство на водноелектрическа енергия.
15. Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра (ветрови
инсталации).
16. Съоръжения, които не са включени в приложение I, предназначени:
– за производството или обогатяването на
ядрено гориво;
– за обработване на ядрено облъчено гориво;
– за окончателното погребване на облъчено
ядрено гориво;
– единствено за окончателно погребване на
радиоактивни отпадъци;
– единствено за съхраняването (планирано за
повече от 10 години) на облъчено ядрено гориво
на площадка, различна от тази, на която са произведени; или
– за обработката и съхраняването на радиоактивни отпадъци.
17. Кариери, открити рудници и добив на торф,
които не са включени в приложение I.
18. Рудници с подземен добив, които не са
включени в приложение I.
19. Изземване на инертни материали от море
или реки чрез драгиране.
20. Дълбоки сондажи (включително геотермални сондажи, сондажи за съхраняване на ядрени
отпадъчни материали, сондажи за водоснабдяване), с изключение на сондажи за изследване на
стабилността на геоложката основа.
21. Повърхностни промишлени инсталации
за добив на въглища, нефт, природен газ и руди,
както и битуминозни шисти.
22. Интегрирани съоръжения за първично топене на чугун и стомана, които не са включени
в приложение I.
23. Инсталации за производство на чугун или
стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене.
24. Инсталации за преработка на черни метали
(горещо валцуване, ковашко пресоване, защитни
покрития от разтопен метал).
25. Леярни за черни метали.
26. Инсталации за производство на цветни
нерафинирани метали от руди, рудни концентрати
или вторични суровини от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси, които
не са включени в приложение I.
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27. Инсталации за топене на цветни метали,
включително производство на сплави с изключение
на благородни метали, включително извлечени
продукти (рафиниране, леене в леярски цехове и
др.), които не са включени в приложение I.
28. Инсталации за повърхностна обработка
на метали и пластмаси чрез електролитни или
химични процеси.
29. Производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни
двигатели.
30. Корабостроителници.
31. Инсталации за производство и ремонт на
самолети.
32. Производство на железопътни съоръжения.
33. Земни работи, извършвани с взривни вещества.
34. Инсталации за пържене и агломерация на
метални руди.
35. Коксови пещи (суха дестилация на въглища).
36. Инсталации за производство на цимент.
37. Инсталации за производство на стъкло,
включително стъклени влакна.
38. Инсталации за топене на минерални вещества, включително производството на минерални
влакна.
39. Производство на керамични изделия чрез
печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли,
плочи, каменинови изделия или порцелан.
40. Инсталации за производство на химични
вещества или преработка на междинни продукти,
които не са включени в приложение I.
41. Производство на пестициди и фармацевтични
продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди.
42. Съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти или химически вещества, които не са
включени в приложение I.
43. Производство на растителни и животински
масла и мазнини.
44. Пакетиране и консервиране на животински
и растителни продукти.
45. Производство на млечни продукти.
46. Производство на бира и малц.
47. Производство на захарни изделия и сиропи.
48. Кланици.
49. Инсталации за промишлено производство
на нишесте.
50. Фабрики за рибно брашно и рибно масло.
51. Захарни заводи.
52. Промишлени инсталации за производство на
целулоза, хартия и картон, които не са включени
в приложение I.
53. Инсталации за първична обработка или
боядисване на влакна или текстил.
54. Инсталации за дъбене на необработени и
сурови кожи.
55. Инсталации за преработване и производство
на целулоза.
56. Производство и преработка на продукти на
базата на еластомери.
57. Инсталации за производство на изкуствени
минерални влакна.
58. Инсталации за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества.
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59. Инсталации за производство на азбест и на
продукти, съдържащи азбест, които не са включени
в приложение I.
60. Скотобойни (кланици) за стари коне.
61. Съоръжения за изпитване на двигатели,
турбини или реактори.
62. Постоянни състезателни писти и писти за
изпитване на моторни превозни средства.
63. Тръбопроводи за транспортиране на газ
или нефт, които не са включени в приложение I.
64. Тръбопроводи за транспортиране на химически вещества с диаметър повече от 800 мм и
дължина повече от 40 км.
65. Строителство на железопътни линии и
съоръжения за комбиниран превоз и смесени
терминали, които не са включени в приложение I.
66. Строителство на трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии или
други подобни линии от определен тип, използвани
изключително или главно за превоз на пътници.
67. Строителство на пътища, включително
изместване и/или разширение на съществуващи
пътища, които не са включени в приложение I.
68. Строителство на пристанища, пристанищни
съоръжения, включително рибарски пристанища,
които не са включени в приложение I.
69. Строителство на вътрешни водни пътища и
пристанища за вътрешното корабоплаване, които
не са включени в приложение I.
70. Търговски пристанища, товарно-разтоварни
пирсове, свързани със сушата, и външни пристанища, които не са включени в приложение I.
71. Изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения.
72. Строителство на летища**, които не са
включени в приложение I.
73. Инсталации за обезвреждане на отпадъци
(включително депа), които не са включени в
приложение I.
74. Инсталации за изгаряне или химично третиране на неопасни отпадъци.
75. Съхраняване на метален скрап, включително
скрап от моторни превозни средства.
76. Депа за утайки от пречиствателни станции.
77. Добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води, които не са включени в
приложение I.
78. Проекти за прехвърляне на водни ресурси
между речни басейни.
79. Пречиствателни станции за отпадъчни води.
80. Язовири и други съоръжения за събиране
или за дългосрочно или постоянно съхраняване
на вода, които не са включени в приложение I.
81. Крайбрежна дейност за борба с ерозията и
крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, чрез изграждане например на диги, вълноломи, буни и други защитни
съоръжения, с изключение на поддръжката и
реконструкцията на тези съоръжения.
82. Съоръжения на аквадукти за далечен пренос.
83. Ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения към тях.
84. Морски съоръжения.
85. Ваканционни селища, хотелски комплекси
извън урбанизирани територии и съпътстващи
дейности.
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86. Постоянни къмпинги и места за паркиране
на каравани.
87. Паркове със специално предназначение.
88. Проекти за изграждане на индустриални
зони.
89. Проекти за обществено строителство,
включително строителство на търговски центрове
и паркинги.
90. Пресушаване на земи от морето.
* За целите на този протокол ядрените електроцентрали и други ядрени реактори престават да
бъдат такива съоръжения, след като всичкото ядрено
гориво и други радиоактивно замърсени елементи
са били отстранени окончателно от площадката с
оборудването.
** За целите на този протокол „летище“ означава летище, което съответства на дефиницията в
Чикагската конвенция от 1944 г., създаваща Международната организация за гражданско въздухоплаване
(приложение 14).

Приложение III
Критерии за определяне на възможното значително
въздействие върху околната среда, включително
здравно въздействие, в съответствие с член 5,
точка 1
1. Съответствието на плана или програмата
по отношение на интегрирането на екологични,
включително здравни, съображения, в частност
с оглед подпомагането на устойчивото развитие.
2. Степента, до която планът или програмата
дават рамка за проекти и други дейности или по
отношение на разположение, естество, размер и
условия на експлоатация, или чрез разпределяне
на ресурси.
3. Степента, до която планът или програмата
оказват въздействие върху други планове и програми, включително онези в йерархията.
4. Екологични, включително здравни, проблеми,
свързани с плана или програмата.
5. Естеството на въздействията върху околната
среда, включително здравните въздействия, като
вероятност, продължителност, честота, обратимост,
величина и разпространение (например географска област или брой на населението, които има
вероятност да бъдат засегнати).
6. Рисковете за околната среда, включително
здравето.
7. Трансграничното естество на въздействията.
8. Степента, до която планът или програмата
ще засегнат ценни или чувствителни области,
включително ландшафти с признат национален
или международен статут на защитени.

Приложение IV
Информация съгласно член 7, алинея 2
1. Съдържанието и основните цели на плана
или програмата и тяхната връзка с други планове
или програми.
2. Съответните аспекти на състоянието на
околната среда в настоящия момент, включително здравето, и тяхното евентуално развитие, ако
планът или програмата не бъдат осъществени.
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3. Характеристиките на околната среда, включително здравето, в области, които има вероятност
да бъдат засегнати в значителна степен.
4. Екологични, включително здравни, проблеми,
които имат отношение към плана или програмата.
5. Екологичните, включително здравни, цели,
поставени на международно, национално и други
нива, които имат отношение към плана или програмата, и начините, по които тези цели и други
екологични, включително здравни, съображения
са били взети предвид в процеса на подготовката.
6. Възможните значителни въздействия върху
околната среда, включително здравни въздействия*,
както са дефинирани в член 2, алинея 7.
7. Мерки за предотвратяване, намаляване
или смекчаване на значителните неблагоприятни
въздействия върху околната среда, включително
здравето, които биха могли да се получат в резултат от изпълнението на плана или програмата.
8. Посочване на причините за избор на разглежданите алтернативи и описание на начина, по
който е била извършена оценката, включително
трудностите при осигуряването на информацията,
която да бъде включена, като например технически
несъвършенства и недостиг на знания.
9. Мерките, предвидени за мониторинг на
въздействията върху околната среда, включително
здравни въздействия, от прилагането на плана
или програмата.
10. Вероятните значителни трансгранични
въздействия върху околната среда, включително
здравни въздействия.
11. Нетехническо резюме на осигурената информация.
* Тези въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, синергични, кратко-, средно- и
дългосрочни, постоянни и временни, положителни
и отрицателни въздействия.

Приложение V
Информация съгласно член 8, алинея 5
1. Предложеният план или програма и неговото естество.
2. Институцията, отговорна за неговото приемане.
3. Предвидената процедура, включително:
(а) начало на процедурата;
(б) възможностите за участие на обществеността;
(в) времето и мястото на провеждането на
всяко предвидено обществено обсъждане;
(г) институцията, от която може да бъде получена съответната информация и където съответната информация е предоставена, за да може
обществеността да се запознае с нея;
(д) институцията, до която могат да бъдат
изпращани коментари или въпроси, и срокът
за предаването на коментарите и въпросите; и
(е) каква информация за околната среда, включително здравето, е налична, която е свързана
с предложения план или програма.
4. Дали планът или програмата има вероятност да бъде предмет на процедура за трансгранична оценка.
1199
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения в и от
официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм.,
бр. 25 и 95 от 2007 г., бр. 68 и 109 от 2008 г.,
бр. 9 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва изпитване на сортове от видовете полски
култури, изброени в приложение № 7б (или
приложение № 7, валидно за срока по § 12,
или приложение № 7а, валидно за срока по
§ 8) и приложение № 8б (или приложение
№ 8, валидно за срока по § 12, или приложение № 7а, валидно за срока по § 8, или
приложение № 8а, валидно за срока по § 8),
с цел вписването им в официалната сортова
листа на Република България съгласно чл. 3
(1) на Директива 2002/53/ЕС, въведен в чл. 3,
ал. 1 и 2 от Наредба № 77 от 2006 г. за реда
за признаване за вписване на нови сортове
земеделски растителни видове в официалната сортова листа на Република България
и Общия каталог на държавите – членки на
ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.), за да установи изпълнени ли са изискванията по отношение на
минимално изискващите се характеристики
(признаци), които следва да бъдат обхванати
от изпитването, и минималните условия за
изпитване.“
2. В ал. 2:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) видовете, изброени в приложение № 7б
(или приложение № 7, валидно за срока по § 12,
или приложение № 7а, валидно за срока по §8),
трябва да отговарят на изискванията, определени в „Протоколите на CPVO за изпитване
за различимост, хомогенност и стабилност“;“
б) буква „б“ се изменя така:
„б) видовете, изброени в приложение № 8б
(или приложение № 8, валидно за срока по § 12,
или приложение № 8а, валидно за срока по
§ 8), трябва да отговарят на изискванията, определени в „Методиките на UPOV за изпитване
за различимост, хомогенност и стабилност“.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По време на изпитването ИАСАС създава условия за изпълнение на минималните
изисквания за изпитване по отношение на
видовете, изброени в приложение № 7б (или
приложение № 7, валидно за срока по § 12,
или приложение № 7а, валидно за срока по
§ 8) и в приложение № 8б (или приложение
№ 8, валидно за срока по § 12, или приложение
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№ 8а, валидно за срока по § 8), отнасящи се
до схемата на опита и условията на отглеждане, заложени в протоколите на CPVO и
методиките на UPOV.“
§ 2. В чл. 17б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва
изпитване на сортове от видовете зеленчукови
култури, изброени в приложение № 10б (или
приложение № 10, валидно за срока по § 12,
или приложение № 10а, валидно за срока по
§ 8) и в приложение № 11б (или приложение
№ 11, валидно за срока по § 12, или приложение № 11а, валидно за срока по § 8), с цел
вписването им в официалната сортова листа на
Република България съгласно чл. 3 (2) на Директива 2002/55/ЕС, въведен в чл. 3 от Наредба
№ 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал
от зеленчукови култури на пазара на ЕС (ДВ,
бр. 71 от 2006 г.), за да установи изпълнени ли
са изискванията по отношение на минимално
изискващите се характеристики (признаци), които следва да бъдат обхванати от изпитването,
и минималните условия за изпитване.“
2. В ал. 2:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) видовете, изброени в приложение № 10б
(или приложение № 10, валидно за срока по
§ 12, или приложение № 10а, валидно за срока
по § 8), трябва да отговарят на изискванията,
определени в „Протоколите на CPVO за изпитване за различимост, хомогенност и стабилност“;“
б) буква „б“ се изменя така:
„б) видовете, изброени в приложение № 11б
(или приложение № 11, валидно за срока по
§ 12, или приложение № 11а, валидно за срока
по § 8), трябва да отговарят на изискванията, определени в „Методиките на UPOV за
изпитване за различимост, хомогенност и
стабилност“.“
§ 3. Създава се приложение № 7б към
чл. 17а, ал. 1:
„Приложение № 7б
към чл. 17а, ал. 1
Научно наи- Обичайно наи- Протокол на CPVO
менование
менование
Pisum
sativum L.

Фуражен грах протокол TP 7/2 от
11.3.2010 г.

Brassica
napus L.

Рапица

протокол TP 36/1
от 25.3.2004 г.

Helianthus
annuus L.

Слънчоглед

протокол TP 81/1
от 31.10.2002 г.

Linum
usitatissimum
L.

Лен

протокол TP 57/1
от 21.3.2007 г.

Avena nuda
L.

Овес гол

протокол TP 20/1
от 6.11.2003 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Научно наи- Обичайно наи- Протокол на CPVO
менование
менование
Avena sativa
L. (включва
A. byzantina
K. Koch)

Овес, червен
овес

протокол TP 20/1
от 6.11.2003 г.

Hordeum
vulgare L.

Ечемик

протокол TP 19/2
rev. от 11.3.2010 г.

Oryza sativa
L.

Ориз

протокол TP 16/1
от 18.11.2004 г.

Secale cereale Ръж
L.

протокол TP 58/1
от 31.10.2002 г.

xTriticosecale
Wittm. ex A.
Camus

Тритикале
(хибриди,
получени от
кръстосване
на видове от
рода Triticum,
и видове от
рода Secale)

протокол 121/2 rev.
от 16.2.2011 г.

Triticum
aestivum L.

Пшеница
обикновена

протокол 3/4 rev. 2
от 16.2.2011 г.

Triticum
durum Desf.

Пшеница
твърда

протокол TP 120/2
от 6.11.2003 г.

Zea mays L.

Царевица

протокол TP 2/3 от
11.3.2010 г.

Solanum
tuberosum L.

Картофи

протокол TP 23/2
от 1.12.2005 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвежда Приложение – част
А, Приложение I на Директива 2011/68/ЕС.“
§ 4. Създава се приложение № 8б към
чл. 17а, ал. 1:
„Приложение № 8б
към чл. 17а, ал. 1
Научно наи- Обичайно наи- Методика на UPOV
менование
менование
Beta vulgaris
L.

Цвекло

методика TG/150/3
от 4.11.1994 г.

Agrostis
canina L.

Обикновена
полевица

методика TG/30/6
от 12.10.1990 г.

Agrostis
gigantea
Roth.

Гигантска
полевица

методика TG/30/6
от 12.10.1990 г.

Agrostis
Столонообра- методика TG/30/6
stolonifera L. зуваща (бяла) от 12.10.1990 г.
полевица
Agrostis
capillaris L.

Тънка полевица

методика TG/30/6
от 12.10.1990 г.

Bromus
catharticus
Vahl

Слабителна
овсига

методика TG/180/3
от 4.4.2001 г.
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Научно наи- Обичайно наи- Методика на UPOV
менование
менование

Научно наи- Обичайно наи- Методика на UPOV
менование
менование

Bromus
sitchensis
Trin.

Овсига

методика TG/180/3
от 4.4.2001 г.

Trifolium
repens L.

Детелина
бяла

методика TG/38/7
от 9.4.2003 г.

Dactylis
glomerata L.

Ежова главица

методика TG/31/8
от 17.4.2002 г.

Vicia faba L.

Бакла

методика TG/8/6 от
17.4.2002 г.

Festuca
arundinacea
Schreber

Тръстиковидна власатка

методика TG/39/8
от 17.4.2002 г.

Vicia sativa
L.

Пролетен фий методика TG/32/6
от 21.10.1988 г.

Festuca
filiformis
Pourr.

Власатка
(финолистна)

методика TG/67/5
от 5.4.2006 г.

Festuca ovina Овча власаL.
тка

методика TG/67/5
от 5.4.2006 г.

Festuca
pratensis
Huds.

методика TG/39/8
от 17.4.2002 г.

Ливадна власатка

Festuca rubra Червена влаL.
сатка

методика TG/67/5
от 5.4.2006 г.

Festuca
trachyphylla
(Hack.)
Krajina

Твърдолистна методика TG/67/5
власатка
от 5.4.2006 г.

xFestulolium
Asch. et
Graebn.

Хибриди,
получени от
кръстосване
на видове от
рода Festuca
и видове от
рода Lolium

методика TG/243/1
от 9.4.2008 г.

Brassica
Брюква (бяла
napus L., var. ряпа)
napobrassica
(L.) Rchb.

методика
TG/89/6 rev.
от 4.4.2001 г. +
1.4.2009 г.

Raphanus
sativus
L. var.
oleiformis
Pers.

Фуражна
ряпа

методика TG/178/3
от 4.4.2001 г.

Arachis
hypogea L.

Фъстъци

методика TG/93/3
от 13.11.1985 г.

Brassica
Репица
rapa L. var.
silvestris
(Lam.) Briggs

методика TG/185/3
от 17.4.2002 г.

Carthamus
tinctorius L.

Сафлор

методика TG/134/3
от 12.10.1990 г.

Gossypium
spp.

Памук

методика TG/88/6
от 4.4.2001 г.

Papaver
somniferum
L.

Мак

методика TG/166/3
от 24.3.1999 г.

Sinapis alba
L.

Бял синап

методика TG/179/3
от 4.4.2001 г.

Lolium
multiflorum
Lam.

Многооткосен методика TG/4/8 от
(италиански) 5.4.2006 г.
райграс

Lolium
perenne L.

Английски
райграс
(пасищен)

методика TG/4/8 от
5.4.2006 г.

Glycine max.
(L.) Merrill

Соя

методика TG/80/6
от 1.4.1998 г.

Хибриден
райграс

методика TG/4/8 от
5.4.2006 г.

Sorghum
bicolor (L.)
Moench

Сорго

Lolium x
boucheanum
Kunth

методика TG/122/3
от 6.10.1989 г.

Phleum
nodosum L.

Тимотейка

методика TG/34/6
от 7.11.1984 г.

Phleum
pratense L.

Ливадна тимотейка

методика TG/34/6
от 7.11.1984 г.

Poa pratensis Ливадна метL.
лица

методика TG/33/6
от 12.10.1990 г.

Lupinus albus Бяла лупина
L.

методика TG/66/4
от 31.3.2004 г.

Lupinus
angustifolius
L.

Синя лупина

методика TG/66/4
от 31.3.2004 г.

Lupinus
luteus L.

Жълта лупина

методика TG/66/4
от 31.3.2004 г.

Medicago
sativa L.

Люцерна
обикновена
(синя)

методика TG/6/5 от
6.4.2005 г.

Medicago
x varia T.
Martyn

Хибридна лю- методика TG/6/5 от
церна
6.4.2005 г.

Trifolium
pratense L.

Детелина чер- методика TG/5/7 от
вена
4.4.2001 г.

Текстът на посочените насоки може да бъде
намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
Приложението въвежда Приложение – част
А, Приложение II на Директива 2011/68/ЕС.“
§ 5. Създава се приложение № 10б към
чл. 17б, ал. 1:
„Приложение № 10б
към чл. 17б, ал. 1
Научно наи- Обичайно наи- Протокол на CPVO
менование
менование
Allium cepa
L. (лукова
група)

Лук и шалот

протокол TP 46/2
от 1.4.2009 г.

Allium cepa
L. (сборна
група)

Шалот

протокол TP 46/2
от 1.4.2009 г.

Allium
fistulosum L.

Лук батун

протокол TP 161/1
от 11.3.2010 г.

Allium
porrum L.

Праз

протокол TP 85/2
от 1.4.2009 г.
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Научно наи- Обичайно наименование
менование

Протокол на
CPVO
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Научно наи- Обичайно наименование
менование

Протокол на
CPVO

Allium
sativum L.

Чесън

протокол TP 162/1
от 25.3.2004 г.

Cucurbita
pepo L.

Тиквички

протокол TP 119/1
от 25.3.2004 г.

Allium
schoenoprasum L.

Лук резанец

протокол TP 198/1
от 1.4.2009 г.

Cynara
cardunculus L.

Артишок и
кардун

протокол TP 184/1
от 25.3.2004 г.

Apium
graveolens L.

Листна и
дръжкова целина

протокол TP 82/1
от 13.3.2008 г.

Daucus
carota L.

Моркови и
фуражни моркови

протокол TP 49/3
от 13.3.2008 г.

Apium
Кореновидна
graveolens L. целина

протокол TP 74/1
от 13.3.2008 г.

Foeniculum
vulgare Mill.

Резене

протокол TP 183/1
от 25.3.2004 г.

Asparagus
officinalis L.

Аспержи

протокол TP 130/2
от 16.2.2011 г.

Lactuca
sativa L.

Салата

протокол TP 13/5
от 16.2.2011 г.

Beta vulgaris L.

Цвекло салатно, включително
„Cheltenham“

протокол TP 60/1
от 1.4.2009 г.

Lycopersicon
esculentum
Mill.

Домати

протокол TP 44/3
от 21.3.2007 г.

Brassica
oleracea L.

Листно зеле

протокол TP 90/1
от 16.2.2011 г.

Магданоз

протокол TP 136/1
от 21.3.2007 г.

Brassica
oleracea L.

Цветно зеле
(карфиол)

протокол TP 45/2
от 11.3.2010 г.

Brassica
oleracea L.

Броколи

протокол TP 151/2
от 21.3.2007 г.

Petroselinum
crispum
(Mill.)
Nyman
ex A.
W. Hill

Brassica
oleracea L.

Брюкселско
зеле

протокол TP 54/2
от 1.12.2005 г.

Phaseolus
coccineus L.

Многоцветен
фасул

протокол TP 9/1 от
21.3.2007 г.

Brassica
oleracea L.

Алабаш

протокол TP 65/1
от 25.3.2004 г.

Phaseolus
vulgaris L.

Фасул пешак
и фасул вейков

протокол TP 12/3
от 1.4.2009 г.

Brassica
oleracea L.

Савойско зеле, протокол TP 48/3
бяло главесто от 16.2.2011 г.
зеле и червено
главесто зеле

Pisum
sativum
L.(partim)

Грах набръчпротокол TP 7/2 от
кан, грах
11.3.2010 г.
кръглозърнест
и грах захарен

Brassica
rapa L.

Китайско зеле протокол TP 105/1
от 13.3.2008 г.

Raphanus
sativus L.

Репички

Capsicum
annuum L.

Пипер

протокол TP 76/2
от 21.3.2007 г.

Solanum
Патладжан
melongena L.

протокол TP 117/1
от 13.3.2008 г.

Cichorium
endivia L.

Къдраволистна ендивия и
обикновена
ендивия

протокол TP 118/2
от 1.12.2005 г.

Spinacia
oleracea L.

Спанак

протокол TP 55/3
от 11.3.2010 г.

Полска салата протокол TP 75/2
от 21.3.2007 г.

Cichorium
intybus L.

Индустриална
цикория

протокол TP 172/2
от 1.12.2005 г.

Valerianella
locusta (L.)
Laterr.

Цикория

протокол TP 173/1
от 25.3.2004 г.

Vicia faba
L.(partim)

Бакла

Cichorium
intybus L.

протокол TP
Broadbean/1 от
25.3.2004 г.

Citrullus
lanatus
(Thumb.)
Matsum. et
Nakai

Дини

протокол TP 142/1
от 21.3.2007 г.

Zea mays
L.(partim)

Захарна царевица и пуклива царевица

протокол TP 2/3
от 11.3.2010 г.

Cucumis
melo L.

Пъпеши

протокол TP 104/2
от 21.3.2007 г.

Cucumis
sativus L.

Краставици и
корнишони

протокол TP 61/2
от 13.3.2008 г.

протокол TP 64/1
от 27.3.2002 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвежда Приложение – част
Б, Приложение I на Директива 2011/68/ЕС.“
§ 6. Създава се приложение № 11б към
чл. 17б, ал. 1:
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„Приложение № 11б
към чл. 17б, ал. 1
Научно на- Обичайно на- Методика на CPVO
именование именование
Beta
vulgaris L.

Манголд

методика TG/106/4
от 31.3.2004 г.

Brassica
rapa L.

Турнепс

методика TG/37/10
от 4.4.2001 г.

Cichorium
intybus L.

Широколист- методика TG/154/3
на цикория
от 18.10.1996 г.
или италианска цикория

Cucurbita
maxima
Duchesne

Тиква

методика TG/155/6
rev. от 28.3.2007 г.
+ 1.4.2009 г.

Raphanus
sativus L.

Ряпа

методика TG/63/6 от
24.3.1999 г.

Rheum
rhabarbarum L.

Ревен

методика TG/62/6 от
24.3.1999 г.

Scorzonera
hispanica L.

Черен корен

методика TG/116/4
от 24.3.2010 г.

Текстът на посочените насоки може да бъде
намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
Приложението въвежда Приложение – част
Б, Приложение II на Директива 2011/68/ЕО. “
Допълнителна разпоредба
§ 7. С тази наредба се въвежда Директива
2011/68/ЕС на Комисията от 1 юли 2011 г. за
изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/
ЕО за установяване на мерки за прилагане на
член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и
член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета
съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат
обхванати от изследването, и минималните
условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови
видове (обн., OB L 175, 2.7.2011 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове,
започнали преди 1 януари 2012 г. съгласно
чл. 3 на Директива 2011/68/ЕС, могат да се
прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО
и Директива 2003/91/ЕО в техните редакции
преди изменението им с Директива 2011/68/
ЕС, респективно приложения № 7 и № 7а,
приложения № 8 и № 8а, приложения № 10
и № 10а и приложения № 11 и № 11а на наредбата.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цветан Димитров
1499
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда
за възпроизвеждане на културни ценности
в копия, реплики и предмети с търговско
предназначение (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.;
изм., бр. 58 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за:
1. възпроизвеждане на културна ценност в
копие, реплика и предмет с търговско предназначение;
2. създаването, разпространението и използването на изображение на културна ценност
или на елементи от нея във фотографско,
компютърно, видео- и друго изображение с
търговска цел, включително използването
на изображението или на части от него при
производство на стоки, етикети и дизайнерски
решения или за реклама.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. произведения на изкуството, изобразяващи
културна ценност или елементи от нея;
2. панорамни изображения на единични и
групови недвижими културни ценности в дребен
мащаб спрямо реалните им размери;
3. макети на движими и недвижими културни
ценности в случаите, когато са изработени с
представителна или образователна цел.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Дейностите по чл. 1 се извършват при условия, гарантиращи физическото
запазване и защитата от посегателства върху
културната ценност.
(2) В случаите, когато действията по изработването на копия, реплика или предмет
с търговско предназначение или създаване
изображение по смисъла на чл. 1, т. 2 налагат
непосредствен контакт или въздействие върху
културната ценност, те се извършват от лицата,
вписани в публичния регистър по чл. 165 от
Закона за културното наследство (ЗКН).“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Създаването, разпространението
и използването на изображения на културни
ценности за лични нужди, с представителна, за
образователна и научна цел е свободно.
(2) Създаване, разпространение и използване
на изображения на културни ценности за лични
нужди се извършва в случаи, когато изображението е предназначено за лично ползване, личен
архив и др., без намерение за разпространение
под каквато и да е форма с цел печалба.
(3) Създаване, разпространение и използване
на изображения на културни ценности с представителна цел се извършва от и за държавни
и общински институции, музеи, сдружения с
идеална цел и частни културни организации
за популяризиране на културното наследство.
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Използването на изображението в тези случаи
изключва излъчване на реклама и продуктово
позициониране.
(4) Създаване, разпространение и използване на изображения на културни ценности
с образователна и научна цел се извършва за
осъществяването на образователния и научноизследователския процес (събиране, обработка и
представяне на резултатите) чрез създаване на
учебници и учебни помагала и пособия – печатни
и в дигитален вид, научни трудове и публикации
и презентации в печатен и дигитален вид.“
§ 4. В чл. 4 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Копията от благороден метал се придружават задължително от идентификационен
сертификат, съдържащ технологично описание
и състав на материала, от който е изработено.
(8) Копията, изработени в музеите, се вписват
в книга по образец съгласно приложение № 2.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1, буква б) пред думата „реплика“ се
добавя „копие или“;
б) в т. 3 думите „удостоверение за регистрация на недвижима културна ценност“ се заменят
с „удостоверение за деклариран обект или със
статут на недвижима културна ценност“.
2. В ал. 3, т. 4 думите „удостоверение за
деклариране или регистрация на недвижима
културна ценност“ се заменят с „удостоверение
за деклариран обект или със статут на недвижима културна ценност“.
§ 6. В чл. 7 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато заявлението и приложените към
него документи не отговарят на изискванията,
заявителят се уведомява писмено да отстрани
недостатъците в 14-дневен срок от съобщението
с предупреждение за това, че при неотстраняването им в указания срок производството ще
бъде прекратено.
(4) В случай че в срока по ал. 3 заявителят
не отстрани недостатъците, производството по
разглеждане на заявлението се прекратява.“
§ 7. В чл. 8, т. 1 и 3 думите „Закона за
културното наследство“ се заменят с абревиатурата „ЗКН“.
§ 8. В чл. 10 думите „чл. 8 и 9“ се заменят
с „чл. 7, ал. 7 и чл. 9“.
§ 9. В чл. 11, т. 4 думите „номер на удостоверение за регистрация на недвижима културна
ценност“ се заменят с „номер на удостоверение
за деклариран обект или със статут на недвижима културна ценност“, а след думата „копия“
се добавя „или репликите“.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Договорът задължително съдържа:
1. цел и предназначение на копието или репликата за институцията, за която се изработва;
2. брой на копията или репликите;
3. размер на репликата;
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4. права и отговорности на страните;
5. техника на изпълнение на копието или
репликата;
6. размер на възнаграждението.“
2. Алинея 2 става ал. 3.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „културна ценност“
се добавя „се предават с протокол и“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Повторното използване на материалите
по ал. 1 се допуска за изработване на копия и
реплики и става със съгласието на собственика
на културната ценност, съответно на директора
на музея, в чиито фондове тя е инвентирана,
след сключване на възмезден договор при
спазване на изискванията на чл. 5.“
3. Алинеи 3 се изменя така:
„(3) След изработване на копие калъпите,
матриците и шаблоните се предоставят на
собственика на културната ценност, съответно
се завеждат в основния фонд на музея. След
изработването на 3 броя копия калъпите, матриците и шаблоните се унищожават.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Дигитални изображения и други средства, използвани при изработването на копие,
се завеждат в научния архив на музея или
се съхраняват от собственика на културната
ценност.“
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Договорът по чл. 16 следва да има
необходимото минимално съдържание, посочено в чл. 13, ал. 2.“
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Размерът на възнаграждението за
възпроизвеждане на културни ценности в копия
или реплики не може да бъде по-нисък от 0,1 %
от застрахователната стойност на културната
ценност.“
§ 14. Член 19 се отменя.
§ 15. Раздел V става глава трета и се изменя така:
„ Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
НА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ В ПРЕДМЕТ С
ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЗА СЪЗДАВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КУЛТУРНА
ЦЕННОСТ ИЛИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕЯ ВЪВ
ФОТОГРАФСКО, КОМПЮТЪРНО, ВИДЕО- И
ДРУГО ИЗОБРАЖЕНИЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ
Чл. 20. (1) Предметът с търговско предназначение възпроизвежда културната ценност, като
се отличава от нея по размер не по-малко от
една десета и детайли, които могат да съдържат
и нови елементи.
(2) При условията на ал. 1 могат да бъдат
създавани предмети с търговско предназначение, възпроизвеждащи отделни елементи на
културната ценност.
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(3) Създаването на предмет с търговско
предназначение се извършва при условията на
сключен договор със собственика на културната
ценност или с директора на съответния музей,
в чиито фондове е инвентирана културната
ценност.
Чл. 21. (1) Фотографско, компютърно,
видео- и друго изображение на културна ценност или на елементи от нея може да бъде
създадено, разпространявано и използвано с
търговска цел, включително при производство
на стоки, етикети и дизайнерски решения или
за реклама.
(2) За създаване, разпространяване и използване на изображението по ал. 1 се сключва
договор със собственика на културната ценност
или с директора на съответния музей, в чиито
фондове е инвентирана културната ценност.
Чл. 22. (1) Договорът по чл. 20, ал. 3 и
чл. 21, ал. 2 задължително съдържа:
1. основанието, предназначението и целите
за възпроизвеждане на културна ценност в
предмет с търговско предназначение или за
създаване на изображение;
2. дейностите по създаване на изображението
или възпроизвеждане на културната ценност в
предмет с търговско предназначение, разпространението и използването на изображението;
3. условия за възпроизвеждане на предмета
или за създаване на изображението;
4. начин на разпространение и използване;
5. размер на договореното възнаграждение,
в случай че такова се договаря;
6. брой на произведените предмети с търговско предназначение, съответно на създадените
изображения за срока на действие на договора;
7. поемане на отговорност, че възпроизвеждането ще бъде извършено в съответствие с
целите на ЗКН и с добрите нрави;
8. описание на използваната технология.
(2) Размерът на възнаграждението по т. 4
се определя по взаимно споразумение.
(3) Когато културната ценност е собственост
на държавна, общинска институция или на
музей, средствата, предвидени в договора, се
изразходват за опазване на културни ценности.
Чл. 23. Правото за създаване, разпространение и използване на изображение на културна
ценност или на елементи от нея във фотографско, компютърно, видео- и друго изображение
с търговска цел не може да се прехвърля или
преотстъпва на трето лице.“
§ 16. В § 1 се създават нови т. 7 и 8:
„7. „Произведение на изкуството“ е понятието, определено с § 4, т. 18 от допълнителната
разпоредба на ЗКН.
8. „Макет“ е умален обемно-пространствен
модел на сграда, съоръжение или движима вещ.“
§ 17. В § 3 след думите „чл. 178“ се добавя
„и чл. 179“.
§ 18. Приложението към чл. 6, ал. 2 става
приложение № 1 и се изменя така:
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„Приложение № 1
ЗАЯ В Л Е Н И Е
от .......................................................................
(наименование на заявителя)
..................................................................................,
(със седалище и адрес)
представляван от ......................................................
.................................................................................
(трите имена и длъжност на лицето, което представлява заявителя)
Моля да ми бъде издадено разрешение за изработване на ... броя копия/реплики на .................
.................................................................................
(наименованието на културната ценност)
Мотиви и цели за изработване на копие/реплика:
.................................................................................
Копието/репликата ще бъдат изработени от:
.................................................................................
(име/наименование, адрес за кореспонденция, лица,
които представляват проектанта и/или изпълнителя, и други данни съгласно съдебната, съответно
търговската или друга регистрация)
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Историческа справка за културната ценност.
2. Заверени копия на документи за проектанта
и/или изпълнителя, както следва:
а) удостоверение за актуално вписване в търговския регистър;
б) документи, доказващи правото за извършване
на определена дейност, когато такива се изискват
съгласно закон или друг нормативен акт;
в) копие от картата за идентификация за вписване в регистър БУЛСТАТ.
3. Писмено съгласие с музея, когато движимата културна ценност не е вписана във фонда на
заявителя, или писмено становище от заявителя,
когато е музей, в чийто основен и научно-спомагателен фонд е вписан предметът.
4. Писмено съгласие с лицето, упражняващо
правото на собственост върху недвижимата културна ценност.
5. Удостоверение за идентификация или паспорт – за движими културни ценности национално
богатство.
6. Удостоверение за вписване на недвижими
културни ценности в регистъра на Националния
институт за недвижимо културно наследство.
7. Становище на Националния институт за
недвижимо културно наследство при възпроизвеждане на недвижима културна ценност в копие
или реплика.
8. Специализирано заснемане на недвижимата
културна ценност, подробна фотодокументация и
проект за изработване на нейно копие или реплика.
9. Описание на технологичния процес на изработването и техника на изпълнението.
Дата: ...................
			

Подпис: .......................
печат“

§ 19. Създава се приложение № 2 към
чл. 4, ал. 8:
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„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 8
КНИГА
за музейните копия
№
по
ред

Инвентарен
№

Наименование на
движимата
културна
ценност

Разрешение Изпълнител Прило- Дата на
(трите име- жена
прие№
дата
размена и адрес) техни- мане на
ри
ка
изпълнението

Копие
брой

притежание

В Книгата за музейните копия се записват изработените копия на движими културни ценности
от основния и обменния фонд на съответния музей по реда на тяхната изработка.“

За министър: Митко Тодоров
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 20
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Продавач-консултант“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
341020 „Продавач-консултант“ от област на
образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление
341 „Търговия на едро и дребно“ 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 341020 „Продавач-консултант“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването
на втора степен на професионална квалификация за специалността 3410201 „Продавачконсултант“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват 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 341020 „Продавач-консултант“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Продавач-консултант“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
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§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 3
от 2006 г. за придобиване на квалификация
по професия „Продавач-консултант“ (ДВ,
бр. 9 от 2007 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Продавач-консултант“
Професионално направление:
341

Търговия на едро и дребно

Наименование на професията:
341020

Продавач-консултант

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

3410201 П р о д а в а ч - к о н с у л - Втора
тант

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 г.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Продавач-консултант“ 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 е:
– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното
образование при срок на обучението до 4 г.
(рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 г.
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 г. – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението
4 години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията „Продавач-консултант“ с придобиване на втора степен на
професионална квалификация не се изисква
лицата да притежават предишна по-ниска
с т епен на п рофесиона л на к ва л ифика ц и я
или професионален опит по други сродни
професии.
Ако за обучение по професията „Продавачконсултант“ с придобиване на втора степен на
професионална квалификация кандидатстват
лица с придобита професионална квалификация по професиите „Касиер“, „Калкулант“,
„Снабдител“ с първа 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 ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване
на квалификация по съответните професии.
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.)
Продавач-консултант ът посреща и обслужва своевременно и вежливо клиенти в
различни търговски обекти. Той консултира
клиентите за качествата на предлаганите стоки. При поискване от клиента, когато видът
на стоката позволява това, показва начина
на нейното действие или употреба.
Продавач-консултантът следи за търговския
вид, годността и атрактивното представяне на
предлаганите стоки, наличието на етикети и
означение за продажната цена. Той аранжира
стоките на щанда и витрините по подходящ
начин, поддържа необходимия търговски вид
и хигиена в търговския обект или в сектор
от него. Той отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при
изчерпване на количествата или при изтичане
на сроковете на трайност на стоките.
В дейностите по доставяне и приемане на
стоки продавач-консултантът осъществява
контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а
в рамките на търговска дейност осъществява
контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения
за работа в екип.
Продавач-консултантът приема рекламации
и взема решение за последващи действия, като
спазва гаранционните условия на продуктите.
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В по-малките търговски обекти продавачконсултантът изпълнява задълженията и на
касиер. Той приема парични суми, връща
ресто и издава касови бележки и фактури,
отговаря за ежедневното точно приключване
на касовата наличност и отразяването на
оборота в книгата за касовия апарат.
Продавач-консултантът носи отговорност
за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за
извършените от него операции с парични
средства и финансовоотчетни документи.
Продавач-консултантът може да работи
самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно,
да обслужва определен сектор в по-голям
търговски обект, а също така да изпълнява
различни дейности в складови помещения
или офиси.
В някои видове търговски обекти се изисква
продавач-консултантът да поддържа висока
хигиена – лична и на работното място, в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания.
При работа с някои видове хранителни
стоки – месо, риба и др., както и продукти
в насипно състояние и др., продавач-консултантът транжира, разфасова, оразмерява и
опакова стоките, като използва специфични
инструменти, везни, специализирана техника
и опаковъчни материали. При работа с технически средства той спазва инструкциите и
носи отговорност за безопасно обслужване
на клиентите и предотвратяване на аварии
и инциденти.
Продавач-консултантът изхвърля отпадъците на определените места и по установения
ред, като се старае да не замърсява околната
среда в района на търговския обект.
При възникване на опасни ситуации е
длъжен да информира прекия си ръководител
и да подпомогне безопасното напускане на
търговския обект от клиентите и от останалите си колеги.
Продавач-консултантът работи с електронни везни, баркод скенери, касови апарати,
пост термина лни уст ройства за безкасови
плащания, компютър със софтуер за складова
наличност. Възможно е да му бъде възложено да обслужва сигналната и охранителната
техника на търговския обект.
Работното време на продавач-консултанта е
с нормална продължителност в съответствие
с разпоредбите на Кодекса на труда.
Продавач-консултантът трябва да проявява
наблюдателност, бързина и вежливост при
работа с клиенти, търговски нюх, концентрация на вниманието. Трябва да умее да работи
в екип, да не създава конфликти с колеги и
клиенти, да бъде честен, отговорен и пре-
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цизен в работата си. Лицата, практикуващи
професията, трябва да притежават физическа
издръжливост, тъй като работят предимно
прави. Според спецификата на търговския
обект и вида на предлаганите стоки понякога
се налага да вдигат, свалят и пренасят тежки
товари.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Продавач-консултант“ могат да се обучават за
придобиване на квалификация по професиите
„Брокер“ и „Търговски представител“ – трета степен на професионална квалификация,
като обучението по общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професионални направления, и отрасловата
задължителна професионална подготовка за
професионално направление „Търговия на
едро и дребно“ се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Продавач-консултант“, имат възможност за повишаване на
квалификацията си в курсове и семинари,
организирани от професионални гимназии,
центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204
от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и
РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Продавачконсултант“ могат да постъпват на работа на
длъжности (професии), включени в единични
групи 5223 Продавач-консултанти, както и
други подобни, 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:
• спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
• разпознава рисковите ситуации в процеса
на трудовата си дейност и прилага адекватни
поведенчески модели;
• прилага изискванията за опазване на
околната среда;
• описва стопанското устройство на страната;
• разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
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• познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения
между работодател и работник;
• умее да формулира проблеми, задава
въпроси, прави отчет за извършената работа,
установява и поддържа делови отношения с
доставчици и клиенти;
• умее да работи в екип;
• разбира своята роля в дейност та на
организацията, съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си;
• умее да намира информация, да създава,
редактира и съхранява данни с помощта на
компютър;
• умее да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация
на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка –
единна за всички професии от професионално
направление „Търговия на едро и дребно“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• описва формите, принципите и методите
на търговското обслужване;
• прилага нормативната уредба и стандартите за работа в търговски обект;
• характеризира организацията на търговската дейност;
• умее да поддържа търговския екстериор
и интериор на търговския обект;
• обяснява основните стоковедни характеристики на стоките;
• изброява основните методи и правила за
съхраняване и излагане на стоки;
• познава и подбира методите за контрол
върху качеството на стоките;
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• познава и описва технологичната последователност при доставката, приемането,
съхранението и реализацията на стоките;
• притежава знания и умения за планиране
и отчетност на извършената работа, както и
за създаване на работни приоритети;
• придобие предприемачески умения;
• познава и описва изискванията за документиране на доставките и продажбите
на стоки.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Продавач-консултант“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• дефинира и описва качествата и характеристиките на стоките;
• умее да аранжира стоки на щанд и витрина;
• умее да тегли, разфасова, комплектова
и опакова в подходящи материали различни
стоки;
• умее да приема парични суми, връща
рестото, издава касови бележки, съставя фактури и попълва гаранционни карти;
• подбира средства и методи за насърчаване
на продажбите;
• умее да провежда търговски демонстрации;
• умее да прилага съвременни продажбени
техники;
• притежава знания и умения за проучване
на потребителското търсене;
• обяснява правилата за продажба чрез
електронната търговия;
• умее да работи с търговско оборудване
и инструменти.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Продавач-консултант“

Участие в дейността на предприятието при спазване на правилата за безопасни условия на труд и
трудово-правните норми
1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на
труд и опазва околната среда
при изпълнение на служебните
си задължения

1.1. Спазва инструкции за здравословни и безопасни условия на труд
и санитарно-хигиенни изисквания за работа в търговски обект
1.2. Спазва лична хигиена и хигиена на работното място и технологичното оборудване в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания
1.3. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита
(кофпомпа, пожарогасител и др.)
1.5. Избира безопасни методи за дезинфекция, дезинсекция и дератизация
1.6. Предприема действия за оказване на долекарска помощ при авария, пожар и други извънредни ситуации
1.7. Спазва изискванията за опазване на околната среда от замърсявания
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Компетенции

Резултати от ученето

2. Работи с техниката за измерване, разфасоване, опаковане,
маркиране и осъществяване на
плащания, като спазва правилата
за безопасност

2.1. Описва предназначението на използваното търговско оборудване,
техническите изисквания и възможности, инструкциите за работа
с тях: инструменти, везни, специализирана техника за опаковане и
маркиране на стоки, баркод скенери, касови апарати, посттерминални устройства за безкасови плащания, инструменти, компютър със
софтуер за складова наличност
2.2. Подготвя търговското оборудване съгласно инструкциите за употреба
2.3. Работи безопасно с търговското оборудване
2.4. Предприема правилни действия при техническа неизправност,
авария и други извънредни ситуации
2.5. Работи със сигнална и охранителна техника, която се използва
в търговските обекти

Обучаваният трябва да:

3. Прилага икономически знания 3.1. Характеризира основните икономически понятия
в областта на професията
3.2. Обяснява стопанското управление на страната
3.3. Определя мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции
и държавата в пазарните отношения и процеси
3.4. Прави отчет на извършената работа
3.5. Характеризира различните отчетни измерители – натурални,
трудови, стойностни
3.6. Изброява основните образци на документи в търговския обект
3.7. Вярно и точно попълва реквизитите на отчетните документи в
търговския обект
3.8. Изисква от доставчици и транспортни фирми да предоставят
редовни документи при доставка на стоково-материални запаси
4. Прилага трудово-правни зна- 4.1. Изброява общите принципи на трудовото законодателство, прания в областта на професията вата и задълженията на участниците в трудовия процес, договорните
отношения между работник и работодател
4.2. Описва организацията на работата в търговското предприятие и
правомощията на длъжностните лица
4.3. Описва организацията на работното място в различните търговски предприятия
4.4. Характеризира системите за заплащане на труда в търговското
предприятие
4.5. Изброява правата и задълженията на материалноотговорните
лица при отчитане на стопански операции и процеси с материални
ценности и парични средства
4.6. Обяснява данъчното облагане и осигурителните задължения на
предприятията и физическите лица
4.7. Изброява нормативните документи и изисквания към персонала,
работещ в търговските обекти
4.8. Спазва правилника за вътрешния ред на търговския обект
5. Участва в инвентаризации на 5.1. Подпомага дейността на служителите от предприятието по описване
търговския обект
на стоково-материалните запаси, които провеждат инвентаризацията
5.2. Изброява правата и задълженията на материалноотговорното
лице на стоково-материални ценности и парични средства
5.3. Описва изискванията на документите, които се изготвят при
инвентаризация
Специфични за специалност 3410201 „Продавач-консултант“
Подготовка на търговската зала за обслужване на клиенти
6. Заявява и приема стоково- 6.1. Прави заявки за доставка, като използва телефон, факс или
материални запаси в търговския компютър
обект
6.2. Спазва деловия тон и учтиво общува с доставчиците
6.3. Получава стоково-материалните запаси и проверява съответствието
с придружителните документи за асортимент, количество, качество,
цена и срок на доставката
6.4. Контролира качеството на получаваните стоки
6.5. Съставя първични счетоводни документи за заприходяване на
доставените стоково-материални запаси
6.6. Съставя протоколи за нарушения при доставки по определените
в нормативните изисквания правила
6.7. Осигурява или контролира пренасянето и подреждането на определените места на стоково-материалните ценности в склада или в
търговския обект
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Компетенции

Резултати от ученето

7. Подготвя и поддържа търговската зала за посрещане и обслужване на клиенти, аранжира
щандове и витрини при спазване
на технологичните правила

7.1. Поддържа търговската зала, складовете и оборудването по установените процедури
7.2. Подрежда всяка стока на подходящо място по изискванията на
стокознанието за подреждане и съхраняване на хранителни и нехранителни стоки
7.3. Обозначава продажната цена на стоките с етикет, написан коректно и четливо
7.4. Подготвя стоките, които подлежат на предварително разфасоване,
транжиране и опаковане в единични опаковки за продажба с помощта
на везни и специализирано търговско оборудване
7.5. Изпълнява изискването етикетът на нехранителните /промишлените
стоки да съдържа наименование на стоката, името на производителя
или вносителя и кратка характеристика
7.6. Контролира срока на трайности/или годност, означенията за цена
и етикетировката на стоките
7.7. Съставя документи за бракуване на стоките с изтекъл срок на
годност

Обучаваният трябва да:

Работа с клиенти
8. Посреща и обслужва клиен- 8.1. Обяснява социалнопсихологическите особености на обслужването
тите в търговския обект
и поведението на клиентите
8.2. Посреща вежливо клиентите
8.3. Бързо и коректно изпълнява поръчката на клиентите
8.4. Размерва и разфасова различни стоки
8.5. Надеждно опакова продадените стоки
8.6. Маркира асортимент, количество, качество, единична цена и обща
стойност на продадените стоки
8.7. Прилага съвременни продажбени техники
8.8. Прилага иновационни подходи в обслужването
8.9. Справя се в конфликтни ситуации
8.10. Използва основната професионална терминология на чужд език
8.11. При необходимост обслужва клиенти на чужд език
8.12. Приема рекламации и дефектни стоки съгласно установените
нормативни изисквания и правила
9. Консултира клиентите в търговския обект с оглед осъществяване на поку пко-прода жба
на стоки

9.1. Обяснява стандартизацията, опаковката, класификацията, асортимента, маркировката и предлагането на стоките
9.2. Описва процеса на съхранение на различните видове стоки
9.3. Изброява особеностите при транспортирането на различни стоки
9.4. Прилага принципите и методите за окачествяване, кодиране и
сертифициране на стоките
9.5. Консултира клиентите на български или на чужд език, като
описва качествата на предлаганите стоки в търговския обект, както
и техните характеристики (в т.ч. състав, опаковка, инструкции за
ползване, окомплектовка и поддържане, цена и количество)
9.6. Описва влиянието на предлаганите продукти върху други стоки
при евентуална съвместна употреба
9.7. Обяснява начина на действие на продуктите, предлагани в търговския обект, а когато стоката позволява, демонстрира начина на
употреба
9.8. Информира относно възможности за подмяна, гаранционен срок
и рекламации

10. Изпълнява финансови опе- 10.1. Изчислява с касов апарат или с баркод скенер стойността на
рации, свързани с разплащания покупката в съответствие с количеството и поставената на етикетите
за продадените стоки
цена на стоките в търговския обект
10.2. Приема парични суми в брой, като връща точно ресто или безкасово с посттерминално устройство
10.3. Различава отличителните черти на паричните единици и не
допуска приемането на фалшиви парични знаци
10.4. Умее да работи с устройство за разпознаване на фалшиви банкноти
10.5. Издава на клиента фискален бон, а при поискване – и фактура
за направените покупки
10.6. Издава гаранционни карти за стоките, които се предлагат с
гаранция от производителя или вносителя
10.7. Отчита ежедневно оборота на касовия апарат и в касовата книга
10.8. Извършва основни счетоводни операции при водене на отчетността в търговския обект
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11. Прави реклама на предлага- 11.1. Подбира средства и методи за насърчаване на продажбите на
ните в търговския обект стоки предлаганите в търговския обект стоки
11.2. Познава методите за набиране на информация за потребителското
търсене – наблюдение, анкета, експеримент и др.
11.3. Провежда търговски демонстрации на предлагани в търговския
обект стоки пред клиентите
11.4. Проучва потребителското търсене посредством общуване с
клиентите
11.5. Използва предимствата на каталожната търговия
Използване на информационни и комуникационни технологии
12. Изпълнява дейности с помощта на информационни и
ком у никационни тех ни ческ и
средства

12.1. Работи с компютър – въвежда, намира и съхранява информация
и отчетни данни
12.2. Използва програмни продукти за складови наличности
12.3. Води разговори чрез различни комуникационни средства
12.4. Осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност с доставчици и колеги
12.5 Подготвя по определения начин молба, заявки, отчети и др.
12.6. Правилно попълва формуляри и изготвя справки, съставя протоколи и др.
12.7. Използва технически средства и програмни продукти за електронно разплащане с карти

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по теория: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно
място на обучаващия (работна маса и стол),
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена
за окачване на табла, платно за прожектиране, компютър, други средства за обучение и
дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет
за обу чение по практика: работно м ясто
на всеки обучаван (работна маса и стол),
компютър, подходящи програмни продукти
за текстообработка, електронни таблици,
презентационна програма, база данни и подходящи видеофилми, учебна дъска, шкафове,
гладка свободна стена за окачване на табла,
платно за прожектиране, компютър, везна,
касов апарат, принтер, скенер, мултимедия,
телефон, факс, работно място на обучаващия
(работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и
практика: демонстрационни макети и модели;
реални образци; онагледяващи табла; учебни
видеофилми; програмни продукти, демонстрационни модели, отчетнически документи, които
се използват в стопанската практика, и др.
5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет за професията
„Продавач-консултант“ е модел на търговски
обект, оборудван с необходимото търговско
обзавеждане и инструменти, които се използват в стопанската практика или в действащ
търговски обект: инструменти, везни, специализирана техника за опаковане и маркиране
на стоки, баркод скенери, касови апарати,
посттерминални устройства за безкасови плащания, инструменти, компютър със софтуер
за складова наличност.

6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория и практика
на професията имат лица с образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалности от област на
висше образование „Социални, стопански и
правни науки“, професионално направление
„Икономика“.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
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НАРЕДБА № 21
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Брокер“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 341030 „Брокер“ от област на образование
„Стопанско управление и администрация“ и
професионално направление 341 „Търговия на
едро и дребно“ 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 професи ята 341030 „Брокер“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 3410301 „Недвижими имоти“.
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Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебен план 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 341030 „Брокер“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Брокер“ 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 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 придобиване на квалификация по професията
„Брокер“
Професионално направление:
341

Търговия на едро и дребно

Наименование на професията:
341030

Брокер

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

3410301 Недвижими имоти Трета
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1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Брокер“ о т С п ис ък а на п рофеси и т е 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.,
За повед № РД- 09-34 о т 22.01.20 04 г., Заповед № РД- 09-255 о т 9.04.20 04 г., За по в ед № РД- 0 9 -274 о т 18.0 2 .2 0 0 5 г., З а по вед № РД- 09 -169 0 о т 29.09.2 0 0 6 г., За по вед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД- 0 9 -18 91 о т 3 0 .11. 2 0 0 7 г., З а п о в е д
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728
о т 1.12 .2 010 г., З а пов ед № РД- 0 9 -74 8 о т
13.0 6.2 011 г. и За повед № РД- 09 -18 05 о т
9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми
клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Брокер“
входящото минимално образователно равнище
за лица, навършили 16 години, е завършено
основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията „Брокер“ с
придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква предишна
професионална квалификация или професионален опит.
Ако за обучение по професията „Брокер“
с придобиване на трета степен на професионална квалификация кандидатстват лица,
завършили обучение за придобиване на професионална квалификация по професиите
„Финансов отчетник“, „Продавач-консултант“,
„Сътрудник в бизнес услуги“ и „Сътрудник
за малък и среден бизнес“ с придобиване на
втора степен на професионална квалификация
или по професиите „Геодезист“ и „Строителен
техник“ 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
ученето, описани в държавните образователни
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
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за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Брокерът извършва трудовата си дейност
самостоятелно или в агенция за недвижими
имоти, като спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност.
Работата на брокера е свързана с посредничество при покупко-продажби на земи и
сгради, строителство, наемни отношения и
други сделки с недвижими имоти. Брокерът
осъществява контакти и поддържа база данни
с клиенти. Той прави проучване на пазара за
намиране на най-подходящите оферти според
очакванията на клиентите. Набира, проучва,
обработва, рекламира и предлага оферти за
имоти. Организира и провежда огледи на
подбраните обекти, като се съобразява с
възможностите на клиентите и осигурява оптимален преход между тях по време и място.
Брокерът прави проучване на всички документи, необходими за осъществяване на
сделката, и информира клиентите. Консултира
клиентите за изискванията на нормативната
база, както и по въпроси, свързани с управлението на недвижимата собственост. Посочва
им рисковете, свързани със сделките на недвижимите имоти, описва възможности за
кредитиране на покупките, прави проверки за
тежести в службите по вписванията, осигурява
документи от различни структури на държавната и общинската администрация, подготвя
и комплектова документите за изповядване
на сделката пред нотариус.
В своята работа брокерът поддържа контакти с колеги от други агенции за недвижими
имоти, с оценители на имоти, служители в
общински служби, кадастрални регистри,
архитекти и други лица.
Брокерът отговаря за обслужване и осигуряване на копия за съхранение на всички
документи, касаещи реализираните от него
сделки, в архива на агенцията.
Брокерът изпълнява и отчетнически дейности във връзка с комисионните възнаграждения и разходите по обслужване на сделките.
Носи отговорност както пред агенцията, така и пред клиентите за верността на
представената информация и за правилното
оформяне на документите по сделките.
Брокерът трябва да защитава интересите на
клиентите, да не разпространява информация
от личен характер, да не злоупотребява с доверието, да не разпространява поверителни сведения. Отговорен е за опазване на фирмените
тайни на агенцията или факти и информация,
които са фирмена или търговска тайна.
В своята работа брокерът на недвижими
имоти използва офис техника.
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Брокерът работи в офиса на агенцията,
но заедно с клиентите посещава имоти, които са обект на сделка. Той трябва добре да
познава населеното място, транспортните
връзки, пътната инфраструктура. Желателно
е да притежава свидетелство за управление на
МПС за по-успешно изпълняване на служебните задължения. Много често в зависимост
от фирмената политика пътува и до други
населени места.
Работното време на брокера не е строго
фиксирано, тъй като огледите често се провеждат в часовете преди или след приключване на работния ден на клиентите, както и
в почивните и празничните дни.
Необходимо е брокерът да има представителен вид и делови стил на облекло, да
носи стикер с името си и наименованието на
агенцията, която представлява.
Брокерът трябва да притежава добри комуникативни умения, умения за водене на преговори, способности за работа в екип. Той трябва
да проявява и толерантност към клиентите, да
изслушва внимателно желанията им. Трябва
да бъде убедителен и уверен, когато представя
имота, да проявява предприемачески умения,
атрактивно да презентира положителните страни, без да укрива рисковете на предлаганите
оферти. Необходимо е да бъде организиран,
да умее да взема бързи и точни решения. При
огледите трябва да проявява наблюдателност.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Брокер“ могат да се обучават за придобиване
на квалификация по професии от област на
образование „Стопанско управление и администрация“ или „Архитектура и строителство“,
като част от обучението по задължителната
професионална подготовка се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Брокер“, имат
възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове
за професионално обучение, браншови или
професионални организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204
от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и
РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Брокер“
могат да постъпват на работа на длъжности
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(професии), включени в единична група 3334
Агенти на недвижими имоти и управление
на собственост.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
• умее да формулира проблеми, задава
въпроси, прави отчет за извършената работа,
установява и поддържа делови отношения с
колеги и клиенти;
• познава стопанското и териториалното
устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и
явления и прави изводи за факторите, които
ги пораждат;
• познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения
между работодател и работник;
• умее да работи в екип;
• разбира своята роля в дейност та на
предприятието, съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си;
• умее да намира информация с помощта
на компютър, работи с текстообработваща
програма, програма за електронни таблици,
презентации и др.;
• спазва етични и морални норми на поведение;
• справя се със задачи на работното място,
като осъществява комуникация на чужд език;
• разпознава рисковите ситуации в процеса
на трудовата си дейност и прилага адекватни
поведенчески модели.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално направление „Търговия на едро и дребно“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и прилага нормативните актове
и съответните административни процедури
при сделките с недвижимите имоти;
• познава правата и задъл жени ята на
страните при сделките с недвижими имоти и
своята отговорност като посредник между тях;
• познава формите, принципите и методите
на търговското обслужване;
• познава основните характеристики на
организацията и хронологията в процеса на
сделките с недвижими имоти;
• познава взаимоотношенията клиент – пазар и анализира факторите, които обуславят
потребителското поведение;
• познава методологията за определяне на
цените и разработването на ценова политика;
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• познава методите на стопанисване, икономическата политика и икономическите
субекти в дейността на предприятието;
• умее да организира и планира работата
си по време и място според работната натовареност;
• работи с офис техника – телефон, факс,
компютър, скенер, копирна машина;
• съставя, получава, обработва, сортира и
съхранява работната документация, свързана
със сделките за недвижими имоти;
• изпълнява административни дейности,
свързани с писмени комуникации;
• притежава знания и умения за отчитане
на извършената работа;
• познава и спазва изискванията за документиране на сделките с недвижими имоти,
както и стопанските операции, свързани с
приходите и разходите на агенцията;
• познава фирмената организация и дейността на своите колеги;
• познава методите за проучване и средствата за реклама, които са подходящи при
пазара на недвижимите имоти.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Брокер“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава правния режим на сделките с
недвижими имоти;
• познава облагането с данъци и такси на
недвижимите имоти и сделките с тях;
• умее да води преговори;
• има изградени комуникационни и презентационни умения при информиране на
клиентите за офертите с недвижими имоти;
• познава основите на градоустройството
и строителството на сгради;
• описва устройството на територията,
архитектурните норми и особеностите на
строителството на различни обекти според
тяхното предназначение;
• има знания и умения за управление на
недвижимата собственост;
• познава психологическите аспекти в
дейността на брокера;
• използва статистически методи за проу чване и ана лиз на цените, т ърсенето и
предлагането в сделките с недвижими имоти;
• умее да използва снимков материал, скици, схеми и модели при описване на имотите;
• използва брокерски техники и практики
при: сделки с ново и старо строителство; сделки
с наеми; сделки, сключвани от чуждестранни
лица; финансиране на сделките;
• познава и използва нормативните документи, свързани с кадастъра и имотната
регистрация, както и отговорните институции.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

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

Участие в дейността на предприятието при спазване на правилата за безопасни условия на труд и
трудовоправните норми
1. Спазва правилата за здравословни
и безопасни условия на труд и опазва
околната среда при изпълнение на
служебните си задължения

1.1. Спазва инструкции за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Спазва инструкции за безопасно използване на офис оборудването и офис техниката в агенцията
1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в
съответствие със санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Спазва правилата за движение по пътищата при изпълнение
на служебните си задължения
1.6. Спазва правилата за безопасен оглед на строителни обекти
1.7. Разпознава рискови ситуации, които могат да възникнат по
време на изпълнение на служебните му задължения
1.8. Предприема адекватно поведение в ситуация на авария или
инцидент
1.9. Не замърсява с работата си околната среда
1.10. Оказва долекарска помощ

2. Прилага общи икономически, 2.1. Характеризира основните икономически понятия
отчетни и правни знания в областта 2.2. Обяснява стопанското и териториалното управление на страната
на професията
2.3. Определя мястото, ролята и значението на стопанските субекти
в икономиката на страната
2.4. Характеризира правомощията на длъжностните лица
2.5. Спазва общите принципи на трудовото законодателство, правата
и задълженията на участниците в трудовия процес, договорните
отношения между работник и работодател
2.6. Умее да съставя документи, свързани с трудовоправните отношения: заявление, автобиография и др.
2.7. Използва основни отчетни документи, свързани с приходи и
разходи по обслужване на сделки с имоти
2.8. Характеризира данъчното облагане и осигурителните задължения на предприятията и физическите лица
Специфични за специалност 3410301 „Недвижими имоти“
Прилагане изискванията на нормативните документи от областта на правото, строителството и архитектурата при сделки с недвижими имоти
3. Прилага специфични икономи- 3.1. Описва видовете пазари, сектори и интереси на пазара на
чески знания за сделките с недви- недвижимите имоти
жими имоти
3.2. Описва организацията на работата в агенциите за недвижими
имоти
3.3. Класифицира недвижимите имоти и категоризира земите
3.4. Прилага оценителни стандарти и подходящи методи за оценка
на различни сделки с имоти
3.5. Прави оценка на въздействието на околната среда при инвестиции с имоти
3.6. Познава облагането с данъци и такси на сделки с недвижими
имоти
4. Прилага специфични правни зна- 4.1. Характеризира основните правни понятия и правни субекти
ния за сделките с недвижими имоти при сделки с недвижима собственост
4.2. Използва образци за договори, декларации и други документи
при сделки с имоти
4.3. Осигурява подходящите документи за собственост според вида
на сделката с имот
4.4. Проверява документалната осигуреност на сделката с имот
4.5. Изброява нотариалните действия и изисквания при сделки с
имоти
4.6. Спазва правилата за вписвания на сделки с имоти
4.7. Извършва проверка за тежести върху имотите
4.8. Характеризира правомощията и ограниченията на сервитутното право
4.9. Посочва нормативната уредба и предимствата при енергийно
саниране на сгради
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
4.10. Описва възможни рискове и последици при сделки с имоти – проблеми с незаконно строителство, неуредени сделки по
регулация, принудително отчуждаване, промяна на предназначението на земи и имоти
4.11. Обяснява правата и задълженията на лицата, свързани с
етажната собственост

5. Прилага знания за устройството 5.1. Изброява видовете и предназначението на кадастрални карти,
на територията, архитектурата и устройствени схеми и планове
строителството
5.2. Разчита кадастрални карти, устройствени схеми и планове
5.3. Намира информация в нормативните документи, регулиращи
проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на
сгради
5.4. Изброява съдържанието на документацията, свързана с даден
обект
5.5. Използва снимки, чертежи, скици и схеми, характеризиращи
имотите
5.6. Използва информационна система за кадастър и имотна регистрация
Обслужване на сделки с недвижими имоти
6. Спазва правила и процедури по 6.1. Създава и следва план за действие при сделка с имоти
информационното осигуряване на 6.2. Набира информация за офертите на пазара на имоти
сделки с недвижими имоти
6.3. Проучва потребностите на клиентите във връзка с покупкопродажба или наемна сделка с имот
6.4. Рекламира оферти за сделки с имоти в средствата за информация и интернет
6.5. Обработва информацията за търсенето и предлагането на
пазара на имоти
6.6. Изброява държавни и общински структури, от които се получават документи за сделки с недвижими имоти
6.7. Поддържа база данни, съдържаща информация с адреса и
работното време на административните служби, от които се получават документи по сделки с имоти
6.8. Умее да прави изводи за рискове и възможни грешки, свързани
с информационното осигуряване на сделките с имоти
7. Придружава клиентите при ог- 7.1. Събира и систематизира информацията, свързана с условията
леди
и желанията на двете страни по сделката
7.2. Съгласува чрез средства за комуникация подходящо време и
маршрут за обиколка с двете страни по сделката
7.3. Преценява времето за придвижване, метеорологичните условия
и други фактори, които могат да окажат влияние върху изпълнението на графика
7.4. Съставя график по време и място за провеждане на огледите
7.5. Създава подходяща атмосфера на доверие и коректност с
клиентите при огледите
7.6. Прави отчет на резултата от проведените огледи
7.7. Съставя план за работа при огледи, които завършват с решение
за сключване на сделка
8. Консултира клиенти по сделки 8.1. Спазва нормите на професионалната етика
с недвижими имоти
8.2. Обяснява спецификата на бизнеса с недвижими имоти
8.3. Описва потребности, изисквания и очаквания на потенциалните клиенти на бизнеса с имоти
8.4. Изслушва клиентите за техните потребности и очаквания, като
спазва правилата за делово общуване и комуникация
8.5. Идентифицира потребностите на клиентите
8.6. Осигурява информация за офертите, които отговарят на
очакванията на клиентите
8.7. Води преговори, като анализира пазарните условия, както и
положителните, отрицателните страни и възможните рискове
8.8. Изброява необходимите документи и органите, които ги изготвят при различните сделки с имоти
8.9. Информира клиентите за правата и задълженията им по
сделката с имот
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
8.10. Спазва нормативните изисквания при оформяне и комплектоване на документи за сделки с имоти
8.11. Обяснява процедурата по финализиране на сделка с недвижими имоти
8.12. Познава негативните последици от неправилно или некоректно
консултиране на клиентите

9. Работа с документи по сделки с 9.1. Спазва нормативните изисквания за водене на бизнес кореснедвижими имоти
понденция на български и чужд език
9.2. Изготвя необходимите документи – договори, декларации и
др., в зависимост от конкретната сделка
9.3. Осигурява удостоверения за данъчни и осигурителни задължения и тежести, данъчни оценки и др., издавани от държавната
и общинската администрация
9.4. Представя систематизиран и комплектован пакет документи
на ръководителя за финализиране на сделка
9.5. Коректно съставя отчетнически документи, свързани с приходите и разходите в агенцията по сделка с недвижим имот
9.6. Осигурява класиране и архивиране на документацията по
приключените сделки с недвижими имоти
9.7. Контролира качеството и сроковете за изпълнение на сделките
с имоти
9.8. Изброява негативните последици при нарушение на документалната осигуреност на сделки с недвижими имоти
Работа с информационни и комуникационни средства
10. Използва информационни и 10.1. Създава, редактира и архивира текст, свързан с работна докомуникационни технологии при кументация по сделки с имоти – договори, нотариални актове,
изпълнение на задълженията си
декларации, заявления, справки, протоколи и др.
10.2. Използва програми за електронни таблици, презентации, база
данни и специализирани програми за таблици, скици, чертежи и
макети при обслужване на сделките с имоти
10.3. Води разговори на български и чужд език чрез различни
комуникационни средства – стационарни и мобилни
10.4. Осъществява ефективни писмени комуникации в интернет
10.5. Използва основната професионална терминология на чужд език
10.6. Прилага презентационни техники и умения чрез използване
на технически средства
10.7. Помества реклами за оферти с недвижими имоти в списания,
вестници, каталози и интернет
10.8. Набира информация за предлагани оферти с имоти от средствата за информация и интернет

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по теория: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), работно място на
обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска,
шкафове, гладка свободна стена за окачване на
табла, платно за прожектиране, компютър, други
средства за обучение и дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по практика: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за текстообработка,
електронни таблици, презентационна програма,
база данни и подходящи видеофилми, учебна
дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, принтер,
скенер, мултимедия, телефон, факс, работно място
на обучаващия (работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и
практика: демонстрационни макети и модели,
реални образци, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти, демонстра-

ционни модели, отчетнически документи, които
се използват в стопанската практика, и др.
5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет, който е оборудван с необходимата офис
техника. В него трябва да има принтер, скенер,
мултимедия, телефон, факс и за всеки обучаван – работно място с компютър, подходящи
програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, презентационна програма, база
данни и подходящи видеофилми.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория и практика
на професията имат обучаващи с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалности от професионални
направления „Право“ или „Архитектура, строителство и геодезия“.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
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НАРЕДБА № 22
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
341040 „Търговски представител“ от област на
образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 341
„Търговия на едро и дребно“ 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 341040 „Търговски представител“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалността 3410401 „Търговия на едро
и дребно“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебен план 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 341040 „Търговски представител“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Търговски представител“ 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.
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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 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 придобиване на квалификация по професията
„Търговски представител“
Професионално направление:
341

Търговия на едро и дребно

Наименование на професията:
341040

Търговски представител

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

3410401 Търговия на едро и Трета
дребно

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Търговски представител“ 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 № РД09- 04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД- 09-34
о т 22.01.20 04 г., За повед № РД- 09-255 о т
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 19.02.20 09 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 Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен седми клас или завършено
основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Търговски представител“ входящото минимално
образователно равнище за лица, навършили
16 години, е завършено основно образование.
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1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията „Търговски
представител“ с придобиване на трета степен
на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация
или професионален опит по други сродни
професии.
Ако за обучение по професията „Търговски представител“ с придобиване на трета
с т епен на п рофесиона л на к ва л ифи ка ц и я
кандидатстват лица, завършили обучение за
придобиване на професионална квалификация по професиите „Финансов отчетник“,
„Продавач-консултант“, „Сътрудник в бизнес
услуги“ и „Сътрудник за малък и среден
бизнес“ с придобиване на втора степен на
професионална квалификация, обучението
им се зачита и се организира надграждащо
обучение. Съдържанието на това обучение
се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани
в държавни те образователни изиск вани я
(ДОИ) за придобиване на квалификация по
съответните професии.
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.)
Търговският представител посредничи при
продажби на стоки или услуги между предприятието, в което работи, и други търговски
обекти, предприятия или физически лица.
Той информира, консултира и демонстрира на
клиентите качествата на предлаганите стоки
и условията за покупката им, като използва
рекламни материали – каталози, проспекти,
брошури и др. Поддържа постоянен контакт
с клиентите: приема поръчки по телефон,
факс и електронна поща; обработва ги; изготвя оптимален териториален и времеви
график; осъществява доставката на стоката/
услугата. Проучва търсенето и предлагането
на различни видове продукти или услуги,
включително дейността на конкурентите, и
подготвя справки за прекия си ръководител.
Търговският представител подготвя всички
документи (оферти, договори, допълнителни
споразумения, анекси и др.), свързани с продажбата на продуктите и услугите.
Търговският представител приема рекламации от клиенти и отговаря по установения
от предприятието начин.
Търговският представител трябва отлично
да познава качествата на предлаганите продукти, както и стоковедните характеристики,
изискванията за транспорт и съхранение.
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Търговският представител приема разплащания в брой или по банков път, като издава
фактури за осъществените продажби. Отразява в клиентските картони информацията
за продажбите и плащанията.
Търговският представител е подчинен на
мениджър продажби (търговски директор) и
комуникира със счетоводител, мениджъри,
началник-ск лад, доставчици, транспортни
работници, клиенти и контролни органи. Той
носи материална и финансова отговорност за
поверените му материални и парични ценности. Отговаря за предаването на стоките по
асортимент, количество, вид и цена, които са
посочени в придружаващите документи. От
него се изисква да бъде лоялен към работодателя, да не злоупотребява с оказаното му
доверие и да не разпространява поверителни
сведения, съставляващи търговска тайна.
Търговският представител работи както
в офиса на предприятието, така и на места, посочени от к лиентите. Той използва
офис тех ника, вк лючително компют ър с
програмни продукти за текстообработване,
електронни таблици, интернет, презентации,
логистика и др.
Използва чужд език при работа с документацията на предлаганите стоки и комуникацията с чуждестранни клиенти.
Работното време на търговския представител е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.
Търговският представител трябва да бъде
комуникативен, търпелив и упорит, да може
да убеждава и да води преговори, да има
нагласа за динамична работа при променящи се условия, да умее да взема адекватни
и отговорни решения. Добрият външен вид,
деловото облекло и обноски предразполагат
клиентите.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Търговски представител“ могат да се обучават
за придобиване на квалификация по всички
професии на област на образование „Стопанско управление и администрация“, като
обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления, и отрасловата
задължителна професионална подготовка по
професионално направление „Търговия на
едро и дребно“ се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Търговски представител“, имат възможности за повишаване
на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции,
браншови организации и др.
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2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД-2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204
от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и
РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Търговски
представител“ могат да постъпват на работа на
длъжности (професии), включени в единична
група 3322 Търговски представители, както и
други подобни, 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:
• познава правилата за здравословни и
безопасни условия на труд;
• познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда;
• разбира договорните отношения между
работодател и работник;
• характеризира основните икономически
понятия;
• знае правните норми, регламентиращи
фирмената дейност;
• умее да общува, като се съобразява с
психологията на клиента;
• умее да работи в екип и прилага принципите на екипната работа;
• умее да води ефективна комуникация
и делови отношения и да оформя деловата
кореспонденция;
• разбира своята роля в дейност та на
дружеството, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• умее да намира информация с помощта
на компютър, използва програми за текстообработване, електронни таблици и презентации;
• използва информационни материали и
осъществява комуникация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално направление „Търговия на едро и дребно“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава законодателството в своята сфера
и съответните административни процедури;
• характеризира формите, принципите и
методите на търговското посредничество;
• обяснява организацията на промишлената, транспортната и търговската дейност;
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• описва основните стоковедни характеристики на стоките;
• изброява основните методи и правила за
транспорт, съхранение и употреба на стоките;
• познава и подбира методите за контрол
върху качеството на стоките;
• познава и описва технологичната последователност при доставката, приемането,
съхранението и продажбата на стоките;
• познава и описва изискванията за документиране на доставките и продажбите
на стоки;
• умее да работи с офис техника – телефон,
факс, компютър, принтер, скенер, копирна
машина;
• познава основните елементи на маркетинговата политика;
• използва ценовата политика и знае ролята на цените;
• познава изиск вани ята на данъчното
облагане;
• спазва етичните норми на поведение и
бизнес етикета при общуването си с колеги
и клиенти.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Търговски представител“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• набира, обработва и анализира информация за пазара; обработва запитвания на
клиентите;
• може да прогнозира, планира и организира дейността по реализиране на продуктите
на дружеството;
• познава правилата на бизнес логистиката;
• умее да води преговори и прилага ефективни търговски контакти за реализация на
стоки и продукти;
• умее да презентира качествата на предлаганите продукти;
• разбира психологията на потребителя,
потребителските вкусове и предпочитания,
особеностите на потребителското поведение
и факторите, които му влияят;
• умее да провежда ефективен контрол на
продажбите;
• може да прилага продуктовата и дистрибуционнатa политика;
• използва подходящи статистически методи
и модели за анализ;
• събира, обработва и разчита маркетингова информация;
• извършва проучвания и анализира потребителското поведение;
• подготвя писма, оферти, сделки и оформя
договори съгласно изискванията на български
и международни стандарти и правилата за
регистриране, класифициране и архивиране
на документи.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

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

Участие в дейността на предприятието при спазване на правилата за безопасни условия на труд и
трудовоправните норми
1. Спазва правилата за здравословни
и безопасни условия на труд и опазва
околната среда при изпълнение на
служебните си задължения

1.1. Спазва инструкции за здравословни и безопасни условия
на труд
1.2. Спазва инструкции за безопасно използване на офис оборудването в предприятието
1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в
съответствие със санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Спазва правилата за движение по пътищата при изпълнение
на служебните си задължения
1.6. Разпознава рискови ситуации, които могат да възникнат по
време на изпълнение на служебните му задължения
1.7. Предприема адекватни действия в ситуация на авария или
инцидент
1.8. Използва по предназначение средствата за противопожарна
защита (пожарогасител и др.)
1.9. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.10. Оказва долекарска помощ

2. Прилага общи икономически и 2.1. Характеризира основните икономически понятия
трудовоправни знания в областта на 2.2. Обяснява стопанското управление на страната
професията
2.3. Изброява документите, свързани с трудовото законодателство
2.4. Прилага изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащанията
и други права и задължения на работещите в предприятието
2.5. Умее да прави отчет на извършената работа
2.6. Описва правата и задълженията на материалноотговорните
лица при отчитане на стопански операции и процеси с материални ценности и парични средства
2.7. Изброява основните образци на документи
2.8. Знае системите за заплащане на труда в търговското предприятие
2.9. Обяснява данъчното облагане и осигурителните задължения
на предприятията и физическите лица
2.10. Описва длъжностните характеристики и изискванията към
персонала в предприятието
Посредничество при продажби на продукти, стоки или услуги
3. Систематизира информацията за 3.1. Класифицира стоковедните характеристики на продукти и
продуктите и стоките, която използва стоки
като търговски представител
3.2. Характеризира различните отчетни измерители – натурални,
трудови, стойностни
3.3. Описва качествата на видовете продукти и стоки
3.4. Описва изискванията за транспорт, товарене и разтоварване,
съхранение и складиране на видовете продукти и стоки
3.5. Описва опаковката, етикетировката и маркировката на различните продукти и стоки
3.6. Определя ролята на цените и ценообразуването като фактор
при продажбите
3.7. Проявява инициативност, като прилага нововъведения в
работата
3.8. Проучва организацията на работата в предприятието
3.9. Описва въздействието на продукти и стоки върху околната
среда
3.10. Използва основната професионална терминология на чужд
език
4. Проучва пазара

4.1. Характеризира мястото, ролята и значението на стопанските
субекти в икономиката на страната
4.2. Описва организацията на работата в индустрията и търговията на едро и дребно
4.3. Изброява видовете пазари, сектори и интереси на пазара на
продукция, стоки и услуги
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
4.4. Прилага основните елементи на маркетинговата политика
4.5. Проучва дейността на конкурентите
4.6. Прилага ценовата политика
4.7. Използва рекламата като средство за увеличаване ръста на
продажбите
4.8. Прилага статистически методи за анализ на потребителското търсене
4.9. Подбира средства и методи за увеличаване на продажбите
4.10. Прави изводи за рискове и възможни грешки при реализиране на продуктите или стоките

5. Консултира клиентите

5.1. Планира и управлява времето, като изготвя план-график за
провеждане на консултации и бизнес срещи
5.2. Подготвя рекламни материали, брошури, проспекти, презентационна техника и други материали, необходими за провеждане
на работните срещи
5.3. Осигурява необходимия брой от предлагания за продажба
продукт или стока при презентирането им
5.4. Представя атрактивно качествата на предлагания продукт
или стока с рекламните материали и презентации
5.5. Използва подходящ стил, език и тон в комуникацията
5.6. Адаптира се и успешно се представя в нова непозната обстановка или ситуация
5.7. Прилага подходящи психологически подходи за спечелване
на доверието на клиентите
5.8. Демонстрира пред клиентите използването на предлагания
продукт, когато това е възможно
5.9. Събира и обработва запитвания на клиентите и подготвя
информация за обратна връзка
5.10. При необходимост осъществява комуникация на чужд език

Специфични за специалност 3410401 „Търговия на едро и дребно“
6. Участва в процеса на сключване 6.1. Изброява нормативите и правилата на бизнес кореспонденна договори за продажби на предла- цията
ганите продукти
6.2. Предлага оферта, в която има включени детайли за номенклатури, качество, количества, цени, срокове на доставка
и плащания
6.3. Предлага проект на договор за продажба
6.4. Контролира детайлите и изрядността на подготвяните документи по сделки за продажба
6.5. Прилага установените изисквания и правила за водене на
бизнес преговори
6.6. Предлага на прекия ръководител коректно изготвен договор
за продажба на продукти и услуги
6.7. Подготвя за класифициране и архивиране работната документация по сключените сделки
6.8. Осъществява писмена кореспонденция на чужд език при
сделки с чужденци
7. Регистрира и контролира продаж- 7.1. Прилага изискванията за водене на аналитични партиди на
бите и търговските контакти чрез клиентите
индивидуални картони на клиентите 7.2. Създава база данни с имената, адресите, лицата за контакт,
предмета на дейност на фирмите, данни за реализирани продажби и др.
7.3. Създава база данни с имената, адресите и лицата за контакт,
предмет на дейност на потенциални клиенти
7.4. Провежда телефонни разговори с клиентите във връзка с
детайли по поръчки и плащания
7.5. Използва електронна поща за контакти с клиентите – обслужвани и потенциални
7.6. Следи за сроковете на плащане
7.7. Предупреждава клиентите за настъпване на падеж за плащане
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

8. Извършва доставка на стоките до 8.1. Планира оптимален маршрут за доставки
клиентите
8.2. Подготвя доставката по номенклатура, количество и цена
8.3. Контролира годността и качеството на доставяните продукти или стоки
8.4. Следи за оптималното подреждане на продуктите или стоките съгласно реда на доставяне
8.5. Предава заявените доставки и придружителните документи – протоколи, фактури
8.6. Приема поръчки за следваща доставка по номенклатура,
количество, качество, цена и срок
8.7. Приема документи по рекламации и други нарушения, свързани с доставки
8.8. Организира дейностите, свързани с уреждане на рекламации
8.9. Безконфликтно взаимодейства с колеги и клиенти при извършване на доставките
8.10. Коректно отчита реализираните доставки
9. Изпълнява финансови операции, 9.1. Издава на клиента фактура и други документи за реализисвързани с разплащания за осъщест- раните доставки
вените продажби
9.2. Издава гаранционни карти за продукти или стоки, които се
предлагат с гаранция от производителя или вносителя
9.3. Приема парични суми в брой, като връща точно ресто
9.4. Издава фискален бон за получени парични средства в брой
9.5. Различава отличителните белези на паричните единици в
обращение
9.6. Работи с устройство за разпознаване на фалшиви банкноти
9.7. Отчита ежедневно реализираните продажби на продукти
или стоки
9.8. Извършва основни счетоводни операции при водене на
отчетността на поверените му материални и парични средства
Работа с информационни и комуникационни средства
10. Използва информационни и кому- 10.1. Създава документи, свързани с извършването на сделки и
никационни технологии в трудовата продажби – договори, оферти, рекламни материали, заявления,
дейност
заявки, поръчки, справки, протоколи и др.
10.2. Използва текстообработващи програми, електронни таблици, презентационни програми, база данни, специализирани
програми за складови наличности и др.
10.3. Води разговори чрез различни комуникационни средства – стационарни и мобилни
10.4. Осъществява ефективни писмени комуникации с клиенти
и колеги чрез интернет
10.5. Прилага презентационни техники и умения чрез използване
на технически средства
10.6. Подготвя за поместване реклами в списания, вестници,
каталози и интернет
10.7. Набира, обработва и анализира информация за търсенето
и предлагането на продуктите, с които търгува, от средствата
за информация и интернет
10.8. Работи безопасно с офис техника – факс, скенер, компютър,
принтер, копирна машина, уред за унищожаване на документи,
мултимедия и др., с които разполага предприятието

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по теория: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно
място на обучаващия (работна маса и стол),
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена
за окачване на табла, платно за прожектиране, компютър, други средства за обучение и
дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по практика: работно място на

всеки обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за
текстообработка, електронни таблици, презентационна програма, база данни и подходящи
видеофилми, учебна дъска, шкафове, гладка
свободна стена за окачване на табла, платно за
прожектиране, принтер, скенер, мултимедия,
телефон, факс, работно място на обучаващия
(работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и
практика: демонстрационни макети и мо-

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

дели, реални образци, онагледяващи табла,
учебни видеофилми, програмни продукти,
демонстрационни модели, отчетнически документи, които се използват в стопанската
практика и др.
5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет, който е оборудван с необходимата офис
техника. В него трябва да има принтер, скенер,
мултимедия, телефон, факс и за всеки обучаван – работно място с компютър, подходящи
програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, презентационна програма,
база данни и подходящи видеофилми.
6. Изисквания към обучаващите
Обучаващите по теория и практика на
професията трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалност от област
„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
840

НАРЕДБА № 23
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови дейности“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изиск ване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по професията 342020 „Сътрудник в маркетингови
дейности“ от област на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 342 „Маркетинг и
реклама“ 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 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 3420201
„Маркетингови проучвания.“
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват 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
342020 „Сътрудник в маркетингови дейности“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови дейности“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник
в маркетингови дейности“
Професионално направление:
342

Маркетинг и реклама

Наименование на професията:
342020

Сътрудник в маркетингови дейности

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

3420201 М а р к е т и н г о в и Втора
проучвания
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1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови дейности“ 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 № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г.,
Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед
№ РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (рамкова
програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението
1 година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението
4 години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Сътрудник в
маркетингови дейности“ с придобиване на втора
степен на професионална квалификация не се
изисква предишна професионална квалификация или професионален опит по други сродни
професии.
Ако за обучение по професията „Сътрудник
в маркетингови дейности“ с придобиване на
втора степен на професионална квалификация
кандидатстват лица, завършили обу чение с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация по професиите „Продавач-консултант“, „Сътрудник в бизнес услуги“ или „Сътрудник в малък и среден бизнес“, обучението им се
зачита и се организира надграждащо обучение.
В тези случаи съдържанието на обучението се
определя след сравнение на компетенциите и
резултатите от ученето, описани в държавните
образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
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 (здр. състояние,
правоспособност и др.)
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Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и
предлага подробна информация за фирмените
услуги и продукти като осъществява бизнес
ком у никации на българск и или чу ж д език,
изготвя писма, уведомителни и др. документи
и подготвя кореспонденция за страната и чужбина по предварително зададени параметри от
ръководителя. Извършва отпечатване на нови
копия, оформление, подвързване, прошнуроване и
подреждане на документи; подготвя периодични,
специални и текущи справки и отчети, необходими за работата на отдела за маркетингово и
стратегическо планиране на фирмата.
Той събира необходимата за изпълнението на
маркетинговите и рекламните дейности информация на място, по телефона, чрез електронна
поща или по друг начин чрез предварително
подготвени анкетни карти (въпросници), както
и въвежда събраната първична информация в
електронен формуляр. Подготвя материали за
разработване и провеждане на маркетингови
кампании по предварително подготвено задание.
Сътрудникът в маркетингови дейности може
да работи под ръководството на маркетолог в
маркетингови агенции или консултантски фирми, които провеждат маркетингови проучвания
по поръчка, както и в маркетингови отдели на
фирми, работещи във всички сектори на националната икономика. Той дава точна и изчерпателна информация по поставените от клиенти
и бизнес партньори въпроси. Ако въпросите не
са в неговата компетентност, сътрудникът ги
насочва към съответен отдел или служител от
фирмата. Изпълнява самостоятелно или в екип
всички други допълнително възложени задачи
от прекия си ръководител.
Сътрудникът в маркетингови дейности отговаря за качественото и в срок изпълнение на
поставените му задачи. Той носи отговорност
за опазване на фирмени тайни и за спазване на
технологичната дисциплина и вътрешния ред и
не предоставя информация, разпространяването
на която би могло да навреди на работодателя,
освен в случаите на изрично разпореждане от
работодателя.
Работното време на сътрудника в маркетингови дейности е с нормална продължителност в
съответствие с Кодекса на труда. Той трябва да
има комуникативни умения, да работи в екип,
да не създава конфликти, да проявява бързина,
вежливост, наблюдателност, добра концентрация,
да бъде убедителен, честен, отговорен и прецизен
в работата си.
Сътрудникът в маркетингови дейности работи
с офис техниката, необходима за изпълнение на
професионалните му задължения, в т.ч. телефон,
факс, компютър, скенер, принтер и др. Длъжен е
да спазва правилата за противопожарна безопасност, организация и охрана на труда и правилата
за правилна експлоатация на офис техниката,
с която работи.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение.

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови дейности“, могат да се обучават по всички
професии от област на образование „Стопанско
управление и администрация“, като обучението по общата задължителна професионална
подготовка, единна за всички професионални
направления, се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови
дейности“, имат възможност за повишаване на
квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове
за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от
28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529
от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности“ могат да постъпват на работа
на длъжности (професии), включени в единична
група 3339 Посредници в бизнес услугите, н.д.,
както и други подобни, 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:
• изброява правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
• прилага изискванията за опазване на околната среда;
• познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
• умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет на извършената работа, установява и поддържа делови отношения с клиенти
и доставчици;
• познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
• разбира своята роля в дейността на фирмата, съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си;
• умее да намира, въвежда, създава и обработва информация с помощта на компютър;
• умее да работи с офис техника, в т.ч.: телефон, телефонна централа, факс, компютър,
скенер, копирна машина и др.;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

• умее да работи в екип;
• умее да се справя със задачи на работното
място, като осъществява комуникация на чужд
език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професии от професионално направление
„Маркетинг и реклама“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава организационната структура на
дружеството и дейността на своите колеги;
• умее да изготвя различни рекламни и маркетингови материали по предоставено му задание;
• описва основните принципи при провеждане
на маркетингово проучване;
• изброява видовете комуникационни канали
при провеждане на рекламна кампания;
• познава и описва изискванията, на които
трябва да отговаря рекламната/маркетинговата
кампания;
• умее да представя количествени и качествени данни чрез графики, таблици и презентации;
• притежава знания и умения за проучване
на потребителското търсене;
• познава и описва етапите при планиране
на рекламна кампания;
• познава процеса и методите за анализ на
данните при изготвяне на доклад от маркетингово проучване;
• притежава добри компютърни умения и
необходимите познания за работа с различни
софтуерни продукти;
• спазва етичните норми на поведение при
общуването си с колеги и клиенти.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Сътрудник в маркетингови дейности“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• изброява етапите и необходимите ресурси
при провеждане на маркетингово проучване;
• изброява видовете маркетингови проучвания;
• познава видовете и ролята на въпросниците
и анкетните карти;
• познава и описва общите принципи и правила
при съставяне на въпросници и анкетни карти;
• различава видовете въпроси, които се
включват във въпросниците и анкетните карти;
• изброява видовете методи за събиране на
първични данни;
• изброява различните методи за обработка
на данни;
• притежава знания и умения за кодиране на
анкетни карти и въпросници;
• притежава знания и умения за въвеждане
на първичните данни от анкетните карти и въпросниците в електронни формуляри;
• умее да събира и систематизира информация
от медии и интернет за различни видове пазари,
продукти и услуги.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Сътрудник в маркетингови дейности“
Участие в дейността на предприятието при спазване на правилата за безопасни условия на труд и трудовоправните норми
1. Спазва правилата за здравословни
и безопасни условия на труд и опазва
околната среда при изпълнение на
служебните си задължения

1.1. Спазва инструкциите за здравословни и безопасни условия
на труд
1.2. Спазва инструкциите за правилна и безопасна работа с офис
техника
1.3. Спазва лична хигиена, както и хигиена на работното място
и технологичното оборудване в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност и
използва по предназначение средствата за противопожарна защита (пожарогасител, кофпомпа и др.)
1.5. Предприема действия за оказване на долекарска помощ при
пожар или друга извънредна ситуация
1.6. Спазва изискванията за опазване на околната среда от замърсяване

2. Спазва изискванията за правилна 2.1. Обяснява предназначението на използваната офис техника
експлоатация на оборудването и офис и инструкциите за правилна експлоатация
техниката, с които работи
2.2. Работи с оборудването и офис техниката в съответствие с
основните правила за безопасна работа, не замърсява околната
среда
2.3. Прилага изискванията за съхранение на офис техниката, с
която работи
3. Познава правата и задълженията 3.1. Дефинира основните маркетингови понятия
на „Сътрудник в маркетингови дей- 3.2. Описва стопанското управление на страната
ности“ и умее да работи в екип
3.3. Идентифицира мястото и ролята на домакинствата, фирмите,
държавата и външния сектор в пазарния механизъм по сектори
и на национално ниво
3.4. Изрежда общите принципи на трудовото законодателство,
правата и задълженията на участниците в трудовия процес, договорните отношения между работник и работодател
3.5. Отговорно изпълнява своите професионални задължения и
прави отчет на извършената работа
3.6. Спазва йерархичните принципи за комуникация в екипа
3.7. Разграничава и степенува по важност задачите, поставени
от прекия ръководител и/или други колеги
3.8. Оказва съдействие на членовете на екипа при изпълнение
на задачите
Използване на информационни и комуникационни технологии в трудовата дейност
4. Изпълнява дейности с помощта
на информационни и комуникационни технически средства и умее да
работи с офис

4.1. Работи с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер,
копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия
4.2. Попълва бланки; изготвя справки; съставя протоколи, отчети
и др. с помощта на компютър
4.3. Намира, въвежда и съхранява информация в компютър или
интернет
4.4. Създава документи, обединяващи текст, графики и таблици
4.5. Подготвя, изпраща, получава и съхранява писма, получени
по електронна поща
4.6. Използва по предназначение: телефон и телефонна централа,
факс, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи и мултимедия
4.7. Води разговори и кореспонденция чрез различни комуникационни средства
4.8. Изготвя електронни презентации с помощта на компютър
4.9. Обработва растерни и векторни графики с помощта на
компютър
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 3420201 „Маркетингови проучвания“
Събиране, обработване и подготвяне на материали за извършване на маркетингови проучвания
5. Съставя въпросник/анкетна карта за провеждане на маркетингови
проу чвания. Събира и обработва
статистическа информация

5.1. Формулира въпроси, свързани със събирането на данни за
маркетингово проучване
5.2. Оформя и отпечатва въпросници, анкетни карти и инструкции
5.3. Видоизменя анкетни карти за проучване мнението на клиенти на различни фирми
5.4. Провежда анкетно проучване на терен, като анкетира: потребители, производители, доставчици и др. Попълва в анкетната
карта дадените от клиентите отговори
5.5. Следи за коректността на попълнените данни в анкетните
карти и въпросниците и проверява повторно
5.6. Кодира получените отговори в попълнените анкетни карти
и въпросници
5.7. Въвежда кодираните данни от анкетни карти и въпросници
в електронни формуляри

6. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки,
отчети и презентации, необходими
за провеждане на маркетинговите
проучвания

6.1. Събира и систематизира информация от медии и интернет
за различни видове пазари, продукти и услуги
6.2. Използва различни математически операции за обработка
на числови данни
6.3. Събира и обработва данни от социологически и статистически проучвания
6.4. Използва условните означения и представя събраните данни
в табличен и графичен вид. Тълкува графики и таблици
6.5. Следи за изрядността на детайлите до завършване на справката, отчета, доклада
Обслужване на клиенти

7. Обслужва клиенти

7.1. Посреща вежливо и адекватно контактува с клиентите на
дружеството
7.2. Предоставя изчерпателна информация и презентира продуктите, услугите на дружеството
7.3. Осъществява заявените от клиентите поръчки

8. Осъществява комуникация с кли- 8.1. Осъществява ефективна комуникация, като представя иненти и колеги
формацията систематизирано, ясно и целенасочено
8.2. Притежава устна и писмена култура, която подпомага изпълнението на трудовите му задължения
8.3. Използва подходящ стил, език и тон в комуникацията
8.4. Спазва установените изисквания за водене на бизнес кореспонденция
8.5. Поддържа на необходимо ниво комуникацията с колегите
и ръководителите си
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по теория: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), работно място
на обучаващия (работна маса и стол), учебна
д ъ ск а, ш к афове, гла д к а свобод на с т ена за
окачване на табла, платно за прожектиране,
компютър, други средства за обучение и дидактическа техника.

Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по практика: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за текстообработка,
електронни таблици, презентационна програма,
база данни и подходящи видеофилми, учебна
дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, принтер,
скенер, мултимедия, телефон, факс, работно място
на обучаващия (работна маса и стол).
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Учебни пособия за обучение по теория и
практика: демонстрационни макети и модели,
реални образци, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти, демонстрационни модели, отчетнически документи, които
се използват в стопанската практика и др.
5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет,
който е оборудван с необходимата офис техника. В
него трябва да има принтер, скенер, мултимедия,
телефон, факс и за всеки обучаван – работно
място с компютър, подходящи програмни продукти за текстообработка, електронни таблици,
презентационна програма, база данни и подходящи видеофилми.
6. Изисквания към обучаващите
Обучаващите по теория и практика трябва
да притежават образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално
направление „Икономика“.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване
на професионалната квалификация.
889

на обучаемия възможност за упражняване на
професията 343010 „Финансист“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Финансист“ 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.

НАРЕДБА № 24
от 9 януари 2012 г.

Преходни и заключителни разпоредби

за придобиване на квалификация по професията „Финансист“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
343010 „Финансист“ от област на образование
„Стопанско управление и администрация“ и
професионално направление 343 „Финанси, банково и застрахователно дело“ 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 343010 „Финансист“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите 3430101
„Банково дело“ и 3430102 „Застрахователно и
осигурително дело“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират

§ 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 по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 30
от 2003 г. за придобиване на квалификация по
професия „Финансист“ (ДВ, бр. 13 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Финансист“
Професионално направление:
343

Финанси, банково и застрахователно
дело

Наименование на професията:
343010

Финансист

Специалности:

Степен на професионална
квалификация:

3430101 Банково дело

Трета

3430102 Застрахователно и оси- Трета
гурително дело
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1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Финансист“ от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
9.04.2004 г., Заповед № РД-09–274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-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 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-1805
от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас
или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Финансист“
входящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Финансист“ с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит по
други сродни професии.
Ако за обучение по професията „Финансист“
кандидатстват лица, завършили обучение за
придобиване на професионална квалификация
по професии от професионално направление
„Администрация и управление“ и професионално
направление „Счетоводство и данъчно облагане“,
обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението
се определя след сравнение на компетенциите и
резултатите от ученето, описани в държавните
образователни изисквания (ДОИ) за придобиване
на квалификация по съответните професии.
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.)
Финансистът извършва трудовата си дейност в
сферата на банките или застрахователните дружества, като спазва всички законови и подзаконови
актове, касаещи конкретната дейност.
Финансистът, който работи в областта на
финансовите институции, извършва дейности по
обслужване на физически лица и предприятия във
връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми,
валутни операции и др. Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното
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дело, извършва посредничество при договори за
застраховки на физически лица и предприятия,
обслужване на застраховки и социални дейности.
Финансистът изпълнява задачи, свързани с
правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични
партиди, попълване на платежни документи в
банковата или в застрахователната и осигурителната дейност. Той може да изпълнява операции,
свързани с получаване и плащане на парични
средства в брой. В сферата на застрахователната
дейност финансистът може да води аналитичната
отчетност на рисковете, видовете застраховки и
уреждане на застрахователните полици. В сферата
на финансовите предприятия той може да води
аналитична отчетност за гаранции по кредити,
инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа,
документи за оценки, комисиони и лихви.
Финансистът трябва да познава правилата на
документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира
счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието
по регламентиран ред. Той планира и организира
своята дейност, като спазва нормативно определените срокове.
Финансистът подпомага разработването на
анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни изисквания в банката или
застрахователното дружество.
Той обслужва клиенти на дружеството, спазвайки деловия тон на общуване и поведение,
поддържа кореспонденция с клиенти на банката и
застрахователното дружество, като ги информира
своевременно за настъпилите промени в техните
аналитични партиди.
Финансистът носи отговорност за вярното
съставяне, обработване и представянето в срок
на различни видове отчетни документи. Носи
отговорност и за зачислената му изчислителна,
компютърна техника и материални средства в
съответствие с българското законодателство. Той
носи отговорност за опазване на банковата тайна
и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред. Подчинен е на главния счетоводител
и при изпълнение на задълженията взаимодейства
със счетоводители, служители, касиери, клиенти,
контролни органи и др.
Финансистът работи в офис, който е оборудван
с офис техника и използва програмни продукти
за текстообработване, електронни таблици, както и специализирани информационни системи
в областта на банковото, застрахователното и
осигурителното обслужване.
Работното време на финансиста е с нормална
продължителност в съответствие с Кодекса на труда.
Финансистът трябва да притежава логическо
мислене, математически способности, прецизност, съобразителност, наблюдателност, умение
да планира работата си, бързина, организираност,
отговорност, дисциплинираност и умение за работа в екип. Той трябва да проявява лоялност към
банката или дружеството, като спазва моралноетични норми на делово общуване.
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2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Финансист“ могат
да се обучават за придобиване на квалификация
по професии от област на образование „Стопанско
управление и администрация“, като обучението по
общата задължителна професионална подготовка,
единна за всички професионални направления, и
отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление „Финанси,
банково и застрахователно дело“ се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Финансист“, имат възможности
за повишаване на квалификацията си в курсове
и семинари, организирани от професионални
гимназии, центрове за професионално обучение,
браншови или професионални организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426
от 30.05.2011 г. и РД 01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на квалификация
по професията „Финансист“ могат да постъпват
на работа на длъжности (професии) от единични
групи 2631 „Икономист банково дело“, 3321 „Застрахователни агенти“, 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:
• познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
• формулира проблеми, задава въпроси, прави
отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
• познава стопанското устройство на страната,
разбира съществуващите икономически отношения,
процеси и явления и прави изводи за факторите,
които ги пораждат;
• търси правата и спазва задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса на
труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
• осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;
• разбира своята роля в дейността на институцията, съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си;
• умее да намира информация с помощта на
компютър, работи с програмни продукти за текстообработване и електронни таблици;
• работи в екип;
• справя се със задачи на работното място, като
осъществява комуникация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професии от професионално направление
„Финанси, банково и застрахователно дело“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
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• познава нормативните актове в областта
на банковото дело, застраховането и социалното
осигуряване;
• разбира и използва правилно понятията в
областта на банковото дело, застраховането и
социалното осигуряване;
• познава организацията, дейностите и технологията на процесите в банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
• спазва правилата за съставяне, обработване,
сортиране, съхранение и архивиране на документи;
• прилага организацията на документооборота
във финансовата институция и дружеството;
• познава същността, формите и функциите
на парите;
• прилага общите правила за водене на счетоводна отчетност в предприятията;
• познава особеностите на счетоводната отчетност в банковото, застрахователното и осигурителното дело;
• избира подходящи статистически методи при
обработване на информация и данни;
• обработва работна документация, както и
документация на клиенти;
• изпълнява своевременно административни
дейности, свързани с длъжността му.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Финансист“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• извършва банкови операции по: влогонабиране, предоставяне на кредити, преводи, движение
на финансови и парични средства;
• анализира финансовото състояние на кредитоискатели;
• разпознава официалните парични единици
и изброява отличителните знаци на фалшивите
банкноти;
• характеризира и изчислява лихви по кредити,
влогове и други банкови операции;
• характеризира валута, валутен курс и валутна
политика;
• изчислява стойности при обменни операции
с валута;
• работи със специализирани информационни
продукти в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
• работи с уред за разпознаване на фалшиви
банкноти, броячна машина за банкноти и монети
и терминал за дебитни и кредитни карти;
• получава, съставя, обработва, класира, съхранява и архивира документи, свързани с водене на
аналитични партиди на банковите клиенти, застрахованите лица и предприятия и осигурените лица;
• обработва ценни пратки;
• познава и характеризира видовете застраховки;
• описва приходите и разходите на осигурителните фондове;
• осъществява процедурите при оформяне на
документацията по пенсиониране на лицата в
съответствие с българското законодателство;
• умее да прилага процедурите по ликвидация
и обезщетения на щети;
• разпознава и оценява рисковете в застрахователната и презастрахователната дейност;
• разпознава и оценява рисковете при управление на осигурителните фондове.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

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

Участие в дейността на предприятието при спазване на правилата за безопасни условия на труд и трудовоправните норми
1. Спазва правилата за здравословни
и безопасни условия на труд и опазва
околната среда при изпълнение на
служебните си задължения

1.1. Прилага инструкциите за здравословни и безопасни условия
на труд
1.2. Прилага нормативните документи, свързани с провеждане
на първоначален и периодичен иструктаж на персонала
1.3. Обслужва правилно и безопасно офис техниката
1.4. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място
1.5. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.6. Не замърсява с работата си околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ

2. Прилага икономическ и и т ру- 2.1. Характеризира основните икономически понятия
довоправни норми в област та на 2.2. Обяснява стопанското управление на страната
професията
2.3. Описва структурата и организацията на работата в предприятията от различните сфери на дейност, застрахователни и осигурителни предприятия, бюджетни звена и финансови институции
2.4. Разпознава функционалните връзки между отдели и работни
места в организационната структура на финансовата институция
2.5. Участва в прилагането на фирмената култура
2.6. Изброява документите, свързани с трудовото законодателство – трудов договор, допълнително споразумение и други
2.7. Прилага изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и
други права и задължения на работещите в предприятието
2.8. Съставя документи, свързани с постъпване и напускане на
работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.
2.9. Описва длъжностните характеристики и изискванията към
персонала
3. Изпълнява дейности, свързани
с писмени комуникации, работа с
компютър, офис техника и използва
интернет

3.1. Описва предназначението на офис оборудването и техниката
в банките, застрахователните и осигурителните дружества
3.2. Прилага инструкциите за използване, поддържане и опазване
на офис техниката, с която работи
3.3. Използва по предназначение технически средства: калкулатор,
телефон, факс, скенер, копирно оборудване
3.4. Прилага правилата за работа с компютър, знае и може да
използва: текстообработваща програма, електронна таблица,
база данни
3.5. Използва комуникацията чрез интернет – получава и изпраща писма от и по електронна поща, намира информация от
различни уебстраници

4. Участва в провеждането на ин- 4.1. Изброява изискванията на нормативните документи, свързани
вентаризации
с провеждането на инвентаризации
4.2. Характеризира отчетните обекти – предмет на инвентаризации
4.3. Прилага правилата за провеждане на инвентаризации и
отговорността на материалноотговорните лица
4.4. Подпомага дейността на служителите от институцията или
дружеството, които провеждат инвентаризация, по описване
на материалните и финансовите активи, паричните средства в
левове и валута, както и на други ценности
4.5. Изброява документите, които се изготвят при инвентаризация
4.6. Обяснява последиците при установяване на липси и излишъци
за материалноотговорните лица.
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 3430101 „Банково дело“
5. Работи с нормативни актове и 5.1. Намира информация в нормативните актове в областта на
работна документация в областта на банковото дело
банковото обслужване
5.2. Характеризира понятията в областта на банковото дело
5.3. Описва образците на документите, използвани в сферата на
банковото обслужване
5.4. Описва документооборота в банката и задълженията на
служителите на различните работни места
5.5. Съставя вярно и точно документи в съответствие със задачите
на конкретно място в структурата на банката
5.6. Контролира съдържанието на постъпилите документи, свързани със задачите на конкретно място в структурата на банката
5.7. Извършва сортиране, класиране и архивиране на работна
документация
Работа с клиенти по обслужвани банкови дейности
6. Работи с клиенти при разплащания 6.1. Описва видовете банкови сметки, които се откриват в банката
в страната и чужбина
6.2. Изброява условията, хронологията и документите за откриване на банкови сметки
6.3. Умее да открива банкови сметки на юридически и физически лица
6.4. Описва формите на разплащания в страната и с чужбина
6.5. Прилага стандартите за отчитане на ефекта от промяната
във валутните курсове при разплащания с чужбина и водене на
валутни сметки
6.6. Описва реквизитите на преводните документи според формата на плащане
6.7. Работи с информационна система за банково обслужване
6.8. Характеризира структурата на банковия сметкоплан
6.9. Съставя счетоводни записвания при обработка на документите за плащане и преводи
6.10. Предоставя банкови извлечения и информация за движението на паричните средства по банковите сметки на клиентите
6.11. Прилага правилата за откриване, класиране и архивиране
на досие (папка) на банков клиент/титуляр на сметка
6.12. Съставя справки и отчети за разплащанията през работния ден
7. Работи с клиенти по касови опе- 7.1. Описва стандартизираните банкови документи по касови
рации
операции
7.2. Характеризира понятията официални парични средства на
страната, основни валути и валутен курс
7.3. Съставя документи по касови операции
7.4. Приема парични суми от клиенти
7.5. Брои парични суми на клиенти
7.6. Сверява личните данни на клиентите и отразената в документите информация
7.7. Контролира подписите върху документите в съответствие
със спесимена и пълномощното, когато това изисква банковата
операция
7.8. Извършва обменни операции с валути, като прилага съответните курсове
7.9. Използва машина за броене на банкноти и монети
7.10. Използва уред за разпознаване на фалшиви банкноти
7.11. Използва терминал за дебитни и кредитни карти
7.12. Въвежда информацията от касовата операция в специализираната програма за банково обслужване
7.13. Сортира паричните средства, като спазва изискванията
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Обучаваният трябва да:
7.14. Сортира документите от работния ден и ги предава за последваща обработка според организацията на документооборота
в банката
7.15. Съставя касов отчет при приключване на работния ден

8. Работи с клиенти по обслужване 8.1. Описва стандартизираните документи при банковите операна влогове и депозити
ции по обслужване на влогове и депозити
8.2. Спазва хронологията на процесите по обслужване на влогове
и депозити
8.3. Съставя документи за откриване на сметки за влогове и
депозити в левове и валута
8.4. Консултира клиентите за правилата и лихвената политика
на банката по влогове и депозити
8.5. Прилага лихвената политика на банката по влогове и депозити
8.6. Осчетоводява движението на паричните средства при откриване и закриване на влогове и депозити
8.7. Въвежда информацията и данните в приложния програмен
продукт на банката за откритите и закритите влогове и депозити
8.8. Информира клиентите за падежите на откритите банкови
сметки за влогове и депозити
8.9. Води картотека на аналитичните партиди по влоговете и
депозитите
8.10. Информира клиентите при промяна на условията, лихвените
проценти, предлагане на специални условия, бонуси, промоции
и др.
8.11. Предоставя извлечения на клиентите за наличностите и
оборотите по влогове и депозити
8.12. Изготвя справки и отчети за водените влогове и депозити
9. Работи с клиенти по отпускане 9.1. Прилага нормативните актове в банковото дело, свързани с
на кредити
отпускането на кредити
9.2. Описва вътрешните правила на банката при отпускане на
кредитите
9.3. Изброява документите, които трябва да бъдат съставени,
получени и обработвани при отпускане на кредити
9.4. Различава видовете кредити и особеностите им
9.5. Прилага кредитната политика на банката
9.6. Характеризира понятията – лихва, проста лихва, сложна
лихва и др., прилагани при отпускане на кредити
9.7. Анализира финансовото състояние на кредитоискателя
9.8. Консултира кредитоискателя за необходимите документи,
които трябва да представи за отпускане на кредит
9.9. Консултира кредитоискателя за обезпечението и гаранцията
по кредит
9.10. Изисква информация от вещи лица, оценители и др. при
отпускане на кредити
9.11. Комплектува документите при отпускане на кредит и ги
предоставя в отдел на банката за становище и одобрение
9.12. Подпомага кредитоискателя при откриване и закриване
на ипотека
10. Работи с клиенти по обслужване 10.1. Описва вътрешните правила на банката при обслужване
на кредити
на кредитите
10.2. Изброява документите, които трябва да бъдат съставени,
получени и обработвани при обслужване на кредити
10.3. Осчетоводява банковите операции по обслужването на
кредити посредством информационната система
10.4. Информира кредитополучателите за падежите на главницата и лихвите
10.5. Води аналитичните партиди на отпуснатите кредити
10.6. Предоставя извлечения на клиентите по банковите сметки
за кредити и лихви
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10.7. Изисква текущи справки за финансовото състояние на
кредитополучателите
10.8. Анализира възможностите за текущо погасяване на главницата и лихвата по отпуснати кредити
10.9. Информира кредитополучателите при промяна в лихвените
проценти и други условия, засягащи отпуснатите кредити
10.10. Изготвя справки и отчети за отпуснатите и погасените
кредити, начислените и погасени лихви, кредитите в просрочие,
лихвите в просрочие и друга информация, свързана с обслужваните кредити

11. Работи с клиенти по обслужване 11.1. Описва услугите, които се извършват от финансовата инна сейфове, трезори и други услуги, ституция
предоставяни от банките
11.2. Описва документите, които се съставят и обработват, както
и тарифите за предоставяните услуги
11.3. Консултира клиентите за условията на предлаганите услуги
11.4. Съставя и обработва документи по обслужване на сейфове,
трезори и др.
11.5. Води картотека на аналитичните партиди на клиентите по
предоставяните услуги
11.6. Информира клиентите за сроковете на договорите за ползваните услуги и условията за тяхното продължаване
11.7. Информира клиентите за промяна в условията и политиката
на банката по предлаганите услуги
Специфични за специалност 3430102 „Застрахователно и осигурително дело“
12. Работи с нормативни актове и 12.1. Намира информация в областта на застраховането в норработна документация в областта на мативните актове
застраховането
12.2. Характеризира понятията в областта на застраховането
12.3. Изброява образците на документите, използвани в сферата
на застраховането
12.4. Описва документооборота в застрахователното и осигурителното дело и задълженията на служителите на различните
работни места
12.5. Съставя вярно и точно документи в съответствие със задачите на конкретно място в структурата на дружеството
12.6. Контролира съдържанието на постъпилите документи,
свързани със задачите на конкретно място в структурата на
дружеството
12.7. Използва информационна система в областта на застраховането
12.8. Извършва сортиране, класиране и архивиране на работна
документация
Работа с клиенти на агенти, брокери и служители в застрахователно дружество
13. Работи с клиенти на застрахова- 13.1. Класифицира структурата на приходите на застрахователтелното дружество по сключване на ните дружества
договори за застраховка
13.2. Изброява стандартизираните документи в областта на застраховането
13.3. Характеризира видовете застраховки
13.4. Анализира условията и рисковете за застрахованото лице и
застрахователното дружество за различните видове застраховки
13.5. Описва структурата и изискванията към застрахователните
договори за различните застраховки
13.6. Подготвя застрахователни договори
13.7. Разграничава дейността, правата и отговорностите на агенти,
брокери и служители в застрахователни дружества
13.8. Консултира агенти, брокери и други лица за видовете и
условията по различните застраховки
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13.9. Използва тарифи за определяне на застрахователните премии, такси и комисиони
13.10. Прилага специфични изчислителни методи и актюерски
техники при определяне на рисковете
13.11. Използва информация от оценители, вещи лица и други
специалисти при определяне на стойността на имуществените
застраховки

14. Работи с клиенти на застрахова- 14.1. Изброява стандартизираните отчетни форми в областта на
телното дружество по обслужване на застраховането
договори за застраховка
14.2. Изготвя отчетни документи по сключени договори за застраховки
14.3. Следи за сроковете на сключените застраховки и информира
клиентите при настъпване на падежи
14.4. Води аналитични партиди на сключените застраховки
14.5. Извършва парични операции по договори за застраховки
14.6. Отчита комисиони и такси по застраховането
14.7. Изчислява валутни и левови стойности при прилагане на
валутен курс, валутна цена на договори с чуждестранни дружества
14.8. Прилага стандартите за отчитане на ефекта от промяната
на курсовете при валутни операции
14.9. Откроява различието на процесите и отчитането на приходите
при пряко застраховане и активно и пасивно презастраховане
14.10. Изготвя справки и отчети по сключени застраховки
15. Работи с клиенти на застрахователното дружество по оценяване и
обезщетяване на настъпили събития
по застрахователни договори

15.1. Организира дейностите по посещение на обект, оглед и
оценка на настъпилото събитие и щета
15.2. Консултира клиентите за процедурата по обезщетяване
при щета
15.3. Използва информация и таблици с разходни норми от специалисти, оценители и други лица при остойностяване на щети
по различните видове застраховки
15.4. Осигурява и комплектува необходимите документи за изплащане на обезщетения
15.5. Прилага вътрешните правила на дружеството за обезщетения
при различните видове застраховки
15.6. Обработва, сортира, класира, съхранява и архивира документацията по обезщетения
15.7. Изготвя справки и отчети за обезщетенията по застрахователни договори

16. Работи с нормативни актове и 16.1. Намира информация в нормативните актове в областта на
работна документация в областта на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължисоциалното осигуряване
телно и доброволно пенсионно осигуряване, задължителното и
доброволното здравно осигуряване
16.2. Характеризира понятията в областта на социалното и
здравното осигуряване
16.3. Изброява реквизитите в образците на документите, използвани в сферата на социалното осигуряване
16.4. Описва документооборота в осигурителното дружество и
задълженията на служителите на различните работни места
16.5. Съставя вярно и точно документи в съответствие със задачите на конкретно място в структурата на дружеството
16.6. Контролира съдържанието на постъпилите документи,
свързани със задачите на конкретно място в структурата на
дружеството
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16.7. Използва информационна система в областта на осигуряването
16.8. Извършва сортиране, класиране и архивиране на работна
документация

17. Работи с клиенти по обслужване 17.1. Класифицира структурата на фондовете за социално и
на пенсии и обезщетения
здравно осигуряване
17.2. Характеризира видовете пенсии и обезщетения
17.3. Изчислява размера на осигурителните доходи и дължимите
осигурителни и здравни вноски за осигурители и осигурени лица
17.4. Описва процеса на акумулиране и разпределение на задължителните и доброволните осигурителни и здравни вноски
17.5. Консултира за осигурителни права и осигурителен статус
17.6. Контролира попълването на реквизитите на болничните
листове и документите, свързани с обезщетения
17.7. Следи за сроковете на постъпване на осигурителни вноски
и деклариране на информацията за тях
17.8. Следи за сроковете за изплащане на пенсии и обезщетения
17.9. Изброява стандартизираните документи, свързани с пенсионирането на работниците и служителите
17.10. Проверява документацията, свързана с отпускане на пенсии
и обезщетения
17.11. Води служебна кореспонденция с лица и предприятия във
връзка с отпускане на пенсии и обезщетения
17.12. Води картотека с аналитичните партиди на лицата, получаващи пенсии и обезщетения
17.13. Изготвя справки и отчети, свързани с дейностите по акумулиране на осигуровки и предоставяне на пенсии и обезщетения

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по теория: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно
място на обучаващия (работна маса и стол),
компютър, ионтернет, учебна дъска, шкафове,
гладка свободна стена за окачване на табла,
платно за прожектиране, други средства за
обучение и дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по практика: работно място на
всеки обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за
текстообработка, електронни таблици, база
данни, интернет, у чебна дъска, шкафове,
гладка свободна стена за окачване на табла,
платно за прожектиране, принтер, скенер,
мултимедия, телефон, факс, работно място
на обучаващия (работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и
практика: демонстрационни макети и модели;
онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти, демонстрационни модели,
първични счетоводни документи, регистри и
отчетни форми, които се използват в стопанската практика и др.

5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет, който е оборудван с необходимите офис
обзавеждане и офис техника. В него трябва
да има принтер, скенер, мултимедия, телефон,
факс и за всеки обучаван – работно място с
компютър, интернет, изчислителна техника,
подходящи програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, база данни, програмни продукти за работна заплата, програмни
продукти, разпространявани от държавната
администрация, и подходящи видеофилми.
Трябва да бъдат осигурени необходимите
количества образци от първични счетоводни
документи, регистри и отчетни форми, които
се използват в стопанската практика.
6. Изисквания към обучаващите
Обучаващите по теория и практика на
професията трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалности от област
„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-2
от 27 януари 2012 г.

за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Основни изисквания
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията при проектирането на сгради и
строителни съоръжения в земетръсни райони,
наричани за краткост „строежи“.
(2) Наредбата се прилага за нови и за съществуващи строежи при тяхната реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт и при
надстрояване или вътрешно преустройство на
сгради, с което се променят предназначението
на помещенията и натоварванията в тях.
(3) Наредбата не се прилага при проектирането на строителните конструкции на
атомни електроцентрали и на съоръженията
за производство и съхранение на силно токсични летливи и течни вещества.
Чл. 2. При проектирането на строежите се
осигурява надеждността (носимоспособността,
експлоатационната годност и дълготрайността)
на конструкциите и на земната основа при
експлоатационни и сеизмични въздействия.
Чл. 3. Надеждността на строежите за сеизмични въздействия се постига при спазване
изискванията на тази наредба и на съответните
нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите.
Чл. 4. (1) Строежите се проектират и
изпълняват така, че по време на проектния
експлоатационен срок да удовлетворяват със
съответното ниво на надеждност всяко едно
от следните изисквания:
1. да издържат на изчислителното сеизмично въздействие без локално или общо
разрушаване и да запазват конструктивната
си цялост и носеща способност за поемане
на постоянните и променливите натоварвания
след земетресение при повреди на отделни тех
ни елементи или на ограничени части от тях;
2. да издържат на сеизмични въздействия
с по-голяма вероятност за възникване, отколкото изчислителното сеизмично въздействие,
без поява на повреди и свързаните с това ограничения за експлоатацията им, стойността на
които може да се окаже непропорционално
висока в сравнение със стойността на самата
конструкция; вероятността за надвишаване
и периодът на повторяемост на сеизмичното
въздействие се определят от изискването за
ограничаване на повредите по т. 2.1 от БДС
EN 1998-1.
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(2) Носещите конструкции на строежите се
осигуряват за носеща способност, коравина и
дуктилност чрез изчисления и конструиране
за сеизмични въздействия, като се използват
характеристиките на избраните строителни
продукти, адекватни модели и методите за
изчисляване и конструиране, при спазване на
изискванията за контрол при проектирането,
изпълнението и експлоатацията на строежите.
(3) Конструкциите на строежите се проектират от лица с необходимата проектантска
правоспособност съгласно Закона за камарите
на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Чл. 5. В строежите (осигурени и неосигурени на сеизмични въздействия) се разрешава да се извършват строителни и монтажни
работи, свързани с промяна в конструкцията
им, в т.ч. реконструкция, основно обновяване,
основен ремонт, надстрояване и вътрешно
преустройство на сграда, при което се променят предназначението на помещенията и
натоварванията в тях, при следните условия:
1. извършено обследване на целия строеж
и регистриран технически паспорт съгласно
наредбата по чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. положителна оценка за сеизмична осигуреност в съответствие с чл. 6, ал. 2;
3. спазване на допустимата височина и
етажност на сградите съгласно чл. 33;
4. инвестиционен проект, съгласуван, оценен и одобрен по реда на ЗУТ.
Чл. 6. (1) За извършеното обследване по
чл. 5, ал. 1, т. 1 се изготвя доклад, който включва оценка на техническите характеристики на
строежа за съответствие с изискванията на
нормативни актове, действащи към момента
на въвеждането на строежите в експлоатация,
както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ,
в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на
строежа в съответствие с действащите към
момента на обследване нормативни актове.
Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност
на строежа, е дадена в приложение № 1.
(2) Оценката за сеизмичната осигуреност на
строежа е положителна, ако строежът съответства
на изискванията на нормативни актове, действащи към момента на въвеждане на строежа в
експлоатация или към момента на обследване
по отношение на критериите по ал. 4.
(3) Приема се, че са налице несъществени
изменения в конструкциите на строежите,
когато при тяхното обследване носещата
способност и коравината, включително сеизмичната осигуреност и дълготрайността, са в
съответствие с изискванията на нормативните
актове, действащи към момента на въвеждането им в експлоатация, и не са установени
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дефекти (деформации и/или повреди) и/или
предишни промени, свързани с нарушаване на
проектната им носеща способност, коравина,
дуктилност и дълготрайност, при спазване на
следните критерии:
1. извършените промени в експлоатационните условия и въздействия могат да се поемат
с наличните резерви в носещата способност
и коравина на строителната конструкция, без
да се нарушават нормативните изисквания
към строежа;
2. промените в масата на строежа са незначителни (с не повече от 5 %) в сравнение със
съществуващата маса на съответното етажно
ниво, които конструкцията е в състояние да
поеме;
3. допълнително направените отвори в
неносещи преградно-разпределителни стени
и/или архитектурни елементи (неучастващи
в поемането на вероятните вертикални и
хоризонтални натоваравния и въздействия
върху конструкцията), както и при частичното или пълното им премахване не водят до
съществени промени (с не повече от 5 %) в
изчислителната коравина, дуктилност, регулярност и функционалност на съществуващата
строителна конструкция;
4. настъпилите други промени (отклонения
в проектните кофражни размери и армировка,
промени в характеристиките на бетона и на
армировката, повреди от корозия, стареене,
деформации на земната основа и др.) в строежа отговарят на изискването за относителна
неизменяемост (с не повече от 5 %) на носещата способност, коравина и дуктилност на
конструкцията.
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(4) Допускат се отклонения от нормативните изисквания по отношение на сеизмичната
осигуреност на съществуващи строежи, които
представляват недвижими културни ценности.
Раздел IІ
Област на приложение. Избор на строителна
площадка и основни изисквания
Чл. 7. (1) При избора на строителна площадка трябва да се има предвид, че:
1. благоприятни в сеизмично отношение са
почвите от групи А, В и С съгласно табл. 1
при ниво на подземните води на дълбочина 4
m и повече, мерено от повърхността на терена;
2. неблагоприятни и малко пригодни за
строеж терени в земетръсни райони са:
а) силно изветрели земни породи;
б) стръмни терени с наклони, по-големи
от 1:3, включително скални терени, ако в тях
има неблагоприятно разположени повърхнини
на хлъзгане (пукнатини, тектонски нарушения и др.);
в) терени, подложени на карстови процеси,
на срутване или намиращи се в зоните на
минни галерии;
г) терени, разположени непосредствено до
нескални скатове;
д) водонаситени, тинести и заблатени почви;
3. непригодни за строеж в земетръсни
райони са:
а) терени с пасивни и активни свлачища,
ако не са укрепени предварително или строежът изпълнява и укрепителна функция;
б) терени с активни разломи.
Таблица 1
Показатели

Групи
почви

Описание на почвения
профил

Vs 30 ,

N spt ,

m/s

удари/30cm

Cu *),

Формули за
определяне на

kPa

βi
6

1

2

3

4

5

А

Скали
или
други
скални
образувания,
които
включват
не повече от 5 m по-слаби
повърхностни видове

> 800

–

–*

(3)

В

Много плътни пясъци, чакъли или
много твърда глина с мощност
не по-малка от 30 m, които се
характеризират
с
нарастващи
почвени показатели в дълбочина

360 – 800

> 50

> 250*)

(3)

C

Мощни депозити от плътни до
средно плътни пясъци, чакъли или
твърдопластична глина с дебелина
от няколко десетки (повече от 30
m) до стотици метри

180 – 360

15 – 50

70 – 360

(4)

)
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1

2

3

4

5

6

D

Депозити от рохки до средно
плътни несвързани почви (със или
без свързани в тях прослойки) или
депозити от предимно меки до
твърдопластични свързани почви

< 180

> 15

< 70

(5)

E

Почвен профил, изграден от
повърхностен алувиален слой с Vs
както при групи почви C и D, с
мощност от 5 до 20 m, подложен
от по-корав материал с
Vs > 800 m/s

-

-

-

(4) и (5) в зависимост от вида
и предприетите
мерки за подобряване на горния
почвен пласт
и начина на
фундиране

Забележки:
1. Означенията в табл. 1 са, както следва:
Vs30 e среднотежестната стойност на скоростта на напречните сеизмични вълни в горните 30
m от земната основа, m/s;
Nspt – броят на ударите за проникване на върха на стандартния динамичен пенетрометър в
почвата на дълбочина 30 сm;
Cu – недренираната якост на срязване на почвата съгласно БДС EN 1997-2.
*) Групата на почвата за профили от чакъли и/или пясъци се определя в зависимост от
коефициента на порите и ъгъла на вътрешно триене.
2. При изключителни случаи, непосочени в табл. 1, за слаби и особени почви се провеждат
полеви изпитвания и микросеизмично райониране.
(2) Не се допуска строителство върху терени, за които чрез микросеизмично райониране е
доказано, че сеизмичният коефициент (Kc) е по-голям от 0,4, с изключение на сградите и съоръженията от клас на значимост І съгласно табл. 2.
Таблица 2
Класове на значимост на строежите и стойности на коефициента С
Клас на
Видове строежи по категории съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ
Коефициент
значимост на
на значимост
строежите*)
С
ІV
Сгради и съоръжения, целостта на които по време на земетресението е от
1,50
изключително значение за сигурността и опазването на живота на хората,
животните, имуществото и околната среда и които са строежи от:
– първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ;
– втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ ЗУТ;
– трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗУТ с височина над
20 етажа
ІІІ
Сгради и съоръжения, за които последствията вследствие на разрушенията от
1,20
земетръс са значителни и които са строежи от:
– втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, с изключение на строежите
по буква „д“;
– трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗУТ, като жилищните
и смесените сгради са с височина от 10 до 20 етажа
ІІ
Сгради и съоръжения, за които последствията вследствие на разрушенията от
1,00
земетръс са незначителни и които са строежи от:
– трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗУТ – само жилищни
и смесени сгради с високо застрояване (до 10 етажа);
– четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ;
– пета категория, с изключение на строежите по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „в“
ЗУТ
І
Сгради и съоръжения с много малко значение за обществена безопасност,
0,80
които са строежи от:
– пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „в“ ЗУТ;
– временни строежи, за които в заданието за проектиране е определено
изискване за сеизмичната им осигуреност
Сгради и съоръжения, които не се изчисляват за сеизмични въздействия:
0,00
строежите от шеста категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 ЗУТ

*) Класовете на значимост на строежите са определени в т. 4.2.5 от БДС EN 1998-1.
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Чл. 8. (1) При проектирането на сгради и
съоръжения в земетръсни райони се спазват
следните основни принципи:
1. простота на конструкцията, с което се
осигурява предвидимо сеизмично поведение,
директно предаване на вертикалните и хоризонталните натоварвания върху основите и
пространствено действие на конструкциите;
2. еднообразие и симетрия, с което се
изисква равномерното разпределение на вертикалните конструктивни елементи в план и
непрекъснатост по височина и при необходимост разделяне на строежите на динамично
независими части чрез земетръсни фуги, както
и повишаване на статическата неопределеност
за постигане на по-благоприятно преразпределение на ефектите от сеизмичното въздействие
между елементите на конструкцията и на поефективна дисипация на енергия;
3. носимоспособност и коравина на огъване
в две взаимно перпендикулярни направления,
с което се изисква разположението на вертикалните конструктивни елементи да осигурява
приблизително еднаква носимоспособност и
коравина в двете направления и да ограничава развитието на значителни премествания
или повреди;
4. носимоспособност и коравина на усукване, с което се изисква разположението
на елементи, у частващи в поемането на
сеизмичното натоварване, да е в близост до
периферията на сградата и да ограничава
неравномерното натоварване на отделните
конструктивни елементи;
5. диафрагмено поведение на етажното
ниво, с което се осигурява реагирането на
конструкцията като единна пространствена
система и участието на всички вертикални
конструктивни елементи при поемане на
ефектите от сеизмично въздействие;
6. подходящо фундиране, с което се изисква осигуряване на едно и също сеизмично
въздействие в основата на строежа при избор
на терен с възможно най-малка сеизмична
опасност за строителство.
(2) Строежите се категоризират като регулярни и нерегулярни, въз основа на което
се избира изчислителният им модел и се
уточнява стойността на коефициента им на
реагиране. Критериите за регулярност в план
и по височина са дадени в приложение № 2.
(3) Не се допускат архитектурни решения
на строежите, при които не се постига конструктивно осигуряване срещу сеизмични
въздействия.
Чл. 9. Сглобяемите конструкции се проектират при възможност с едроразмерни елементи, надеждно свързани помежду им, като
при сглобяемите стоманобетонни конструкции
местата на съединенията между елементи се
замонолитват. Местата на съединенията се
разполагат при възможност извън зоната на
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максималните усилия. Между стенните и други
подобни сглобяеми елементи се предвиждат
непрекъснати или гъсто разположени връзки.
Проектирането на връзки, които предизвикват
концентрация на напреженията в отделни
места на елементите, следва да се ограничава.
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕИЗМИЧНИТЕ
СИЛИ
Чл. 10. (1) Конструкциите на сградите и
съоръженията се изчисляват задължително
и за действието на сеизмични сили. При изчисляването им се използват равнинни или
пространствени динамични модели. При използване на методите за оценка чрез спектрите
на реагиране сеизмичните сили, приложени в
местата на съсредоточените маси, се приемат
като еквивалентни статични натоварвания в
приетите направления.
(2) Сеизмичното въздействие зависи основно от силата (магнитуд М) и дълбочината
(h) на земетресението и от разстоянието от
епицентъра на земетресението до оценявания строеж. Параметрите, характеризиращи
сеизмичното въздействие, са интензивност
(оценена за България по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник – MSK), максимално и/или спектрални ускорения, скорост,
преместване и др. Изчислителното сеизмично
въздействие се характеризира чрез интензивност и съответен коефициент на сеизмичност
и изчислителен спектър на реагиране.
(3) Сеизмичното въздействие се представя
идеализирано с пространствен изчислителен
модел, който се състои от три взаимно ортогонални компоненти на ускоренията на основата.
Първите две компоненти са хоризонтални, а
третата е вертикална. Всяка от компонентите
се дефинира като ускорения, които са функция
във времето и са равномерно разпределени в
основата на изчисляваната конструкция. За
въвеждането на компонентите на ускорението
ϋg1, ϋg2 и ϋg3 се използват локалните оси 1, 2 и
3 на сеизмичното въздействие. При използване на метода на спектрите на реагиране в
съчетание с линеен анализ трите компоненти
на ускоренията се представят чрез изчислителните спектри на реагиране съответно Sa1(T),
Sa2 (T) и Saz (T) (приложение № 3). За случаите,
когато е необходима по-точна оценка и повече информация за сеизмичното поведение,
компонентите на земетръсното въздействие
се представят с акселограми (зависимост на
ускоренията на земната основа от времето).
Акселограмите могат да бъдат реални, валидни
за площадката, или генерирани от линейните
спектри на реагиране за 5 % затихване.
(4) При изчислени я та геомет ри я та на
конструкцията се въвежда в глобалната координатна система, на която осите са взаимно
ортогонални. Осите X и Y лежат в хоризонтал-
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на равнина, а оста Z е вертикална и съвпада
с локална ос 3 на вертикалната компонента
на сеизмичното въздействие. Ъгълът, който
се образува в хоризонталната равнина при
основата на конструкцията между оси X и 1
(Y и 2), е ъгъл на сеизмичното въздействие θ
(приложение № 3).
(5) За нерегулярни в план и по височина
строежи (приложение № 2) се използват пространствен модел на сеизмичното въздействие
с три компоненти и пространствен изчислителен модел за тяхната конструкция. Моделът
трябва да позволява да се отчетат и ефектите
от усуквателните движения на конструкцията.
(6) За регулярни в план, както и за нерегулярни в план, но регулярни по височина строежи
(съгласно т. 2 от приложение № 2), може да се
приеме, че сеизмичните въздействия са приложени поотделно в направление на надлъжните
и напречните им оси. При това конструкцията
се моделира с два независими изчислителни
модела за всяко направление, като ефектите
от усукването се отчитат по чл. 25.
(7) Вертикалното сеизмично въздействие
се отчита при изчисляването на:
1. хоризонтални и наклонени конзолни
конструкции;
2. горното строене на мостови конструкции;
3. рамки, дъги, ферми, подови или покривни
конструкции на сгради и съоръжения с отвор
20 m и повече от 20 m;
4. строежи срещу обръщане и хлъзгане,
както и при наличие на сеизмична изолация
в основите им;
5. тухлени и каменни конструкции;
6. строежи, съдържащи някой от следните
конструктивни елементи: безгредови плочи
(със или без капители), подови конструкции
с предварително напрегнати елементи, балкони, еркери, насадени колони и места със
значителни съсредоточени маси;
7. строежи с нерегулярност по височина.
Чл. 11. (1) Сеизмичните сили спадат към
особените натоварвани я. Съчетани ята от
натоварвания, включващи сеизмични сили,
се отнасят към извънредните съчетани я.
Коефициентът на съчетание за усилията от
сеизмичните въздействия се приема 1,0. За
усилията от останалите натоварвания коефициентът на съчетание се определя съгласно
Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на
строежите и за въздействията върху тях (обн.,
ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.).
(2) Коефициентът на сигурност по предназначение на сг ра ди те и съоръжени я та
за извънредни съчетания на натоварвания,
включващи и усилията от сеизмични сили,
се приема 1,0.
Чл. 12. Коефициентите на натоварване при
определяне на изчислителните сеизмични
сили се приемат съгласно приложение № 4.
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Чл. 13. (1) При изчисляването на конструкциите на сеизмични въздействия не се
отчитат: динамичните товари, предизвикани
от машини и съоръжения; спирателните и
страничните сили от движението на кранове,
слягането на фундаментите, теглото на окачени товари върху гъвкави окачвачи, както
и температурно-климатичните въздействия.
(2) При мостови кранове вертикалните
сеизмични сили се определят, като се отчитат теглото на мостовия кран, теглото на
тележката и теглото на полезния товар, равно
на товароподемността на крана, умножена с
коефициент 0,3.
(3) Хоризонталните сеизмични сили, предизвикани от теглото на мостови кранове, се
отчитат само в направление, перпендикулярно
на подкрановия път. Тези сили се определят,
както следва:
1. при окачен товар върху въже (меко окачване) – само от собственото тегло на крана
и теглото на тележката;
2. при кораво окачване на полезния товар – от теглото на крана, теглото на тележката и теглото на полезния товар, равно на
товароподемността на крана.
(4) При определяне на сеизмичните сили
в колоните на многокорабни промишлени
сгради с няколко мостови крана, разположени
в една напречна ос, се отчита натоварването
от най-тежкия кран.
Чл. 14. (1) В извънредното съчетание, в
което участват натоварванията от земетръс,
натоварванията от вятър не се включват, освен
в случаите по ал. 2.
(2) За високи строежи (сгради с височина
над 30 етажа, кули, мачти, комини и други
подобни строежи), за които въздействията от
вятър са основните кратковременни хоризонтални натоварвания, начинът на съчетаване на
ефектите от земетръс и вятър при определяне
на най-неблагоприятното извънредно съчетание на натоварванията се определя съгласно
специализираните нормативни актове за проектирането им или по задание на възложителя.
Чл. 15. (1) При изчисления с използване
на изчислителните спектри на ускоренията
приетият за основен спектър на реагиране
се определя по формулата:
Sa(T) = СКсRβ (Т) g
(1),
където:
С е коефициент на значимост на сградите и
съоръженията; стойностите на С са съгласно
табл. 2;
Кс – сеизмичен коефициент, който представлява отношението на приетото изчислително
ускорение на почвата за всяка сеизмична
степен и земното ускорение; определя се
съгласно приложения № 5 и 6;
R – коефициент на реагиране на конструкцията при сеизмични въздействия в зависимост
от нейната дуктилност; стойностите на R са
съгласно табл. 3;
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β (Т) – динамичен коефициент, който зависи от периода Т на свободните незатихващи трептения и който определя формата
на спектралната крива Sa(T) на ускоренията;
стойностите на коефициента при форма i с
период Ti са определени в ал. 3;
g – земно ускорение.
(1а) Изчислителните стойности на сеизмичните сили (Еik) се определят, при условие
че ъгълът на сеизмичното въздействие θ = 0
(фиг. 3.3 от приложение № 3) и конструкцията
е подложена на всяка от трите компоненти
на въздействието поотделно. В този случай
сеизмичното въздействие по направление на
ос Х се представя чрез изчислителния спектър
на реагиране Sa1, сеизмичното въздействие по
ос Y се представя чрез изчислителния спектър
на реагиране Sa2 , а вертикалното сеизмично
въздействие се представя с изчислителния
спектър Saz. Сеизмичните сили Еik се определят
за действието на всяка една от трите компоненти на сеизмичното въздействие поотделно:

ВЕСТНИК
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1. при действие на единствена компонента
на сеизмичното въздействие по направление
на ос Х, представено със спектър Sa (фиг. 3.4
от приложение № 3), сеизмичната сила Еik се
изчислява по формулата:
Еik = ηik mkS a(Ti)
(2),
където:
ηik е коефициентът на разпределение на
сеизмичното натоварване при форма I; изчислява се по формула (6);
mk – масата, която се движи по направление на степен на свобода с номер k; формула
(2) се прилага както при равнинни, така и
при пространствени модели на сгради и съоръжения;
2. изчислителните стойности на сеизмичните сили при действието на компонента на
въздействието само по ос Y и от компонента
само по ос Z се определят аналогично по
формула (2), като изчислителните спектри на
тези две компоненти заменят S a(Ti) във формула (2) (формула (3.1) от приложение № 3).
Таблица 3

Видове конструкции (описание, съответстващо на типовете конструкции)

Стойности на
коефициента
на реагиране

R *)
Стоманобетонни конструкции
По
БДС EN 1998-1

Описание, съответстващо на конструкциите, прилагани в
България

1

2

3

Монолитни стоманобетонни конструкции
Рамкови
и
смесени Едноетажни сгради с едно- и многоотворни рамки
системи, еквивалентни на Многоетажни сгради с едноотворни рамки
рамкови
Многоетажни сгради с многоотворни рамки
Скелетно-безгредови конструкции с рамки
Забележка. Сеизмично неосигурени са скелетно-безгредовите
конструкции, в които усилията от сеизмичните въздействия се
поемат само от безгредовия скелет.
Смесени системи, еквивалентни на рамкови със стени,
участващи в поемането на сеизмичните сили от:
– стоманобетон;
– обрамчена с колони, неармирана тухлена зидария или бетон
Стенни системи и смесени Стенна конструктивна система с не по-малко от по две стени в
системи, еквивалентни на две основни направления
стенни
Система от стени, несвързани с греди:
– скелетно-безгредови конструкции със стоманобетонни шайби;
– скелетно-безгредови конструкции с шайби от обрамчена с
колони, неармирана тухлена зидария или бетон;
– сгради, изпълнени по системите „Едроплощен кофраж“ (ЕК),
„Тунел-кофраж“ (ТК), „Пълзящ кофраж“ (ПК) и др.
Система от стени, свързани с греди:
– скелетно-гредови конструкции със стоманобетонни шайби;
– скелетно-гредови конструкции, при които поемането на
сеизмичните сили се осъществява от съвместната работа
на стоманобетонни шайби и стени от обрамчена с колони,
неармирана тухлена зидария или бетон

0,30
0,28
0,25
0,33

0,28
0,33

0,33
0,45
0,33
0,28
0,35
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2

3

Смесени системи, еквивалентни на стенни: съчетание от
стоманобетонни стенни (шайби) и скелетно-рамкови конструкции,
участващи в поемането на сеизмичните сили, включително
и рамково-диафрагмени конструкции от плътни и с отвори
стоманобетонни шайби

0,30

Забележка.
Стенна конструктивна система с по-малко от две стени в едно от
двете основни направления:
– не се допуска при проектиране на нови строежи;
– при оценка на съществуващи строежи се разглежда като
усукващо деформируема система с R = 0,50 или се използват поточни изчислителни методи за анализ на поведението им.
Сглобяеми стоманобетонни конструкции
Рамкови и смесени системи, еквивалентни на
рамкови

Едноотворни скелетни конструкции без шайби; скелетни
конструкции с един отвор, при които сеизмичните сили се поемат
от колоните (конструкции с покривни ТТ панели, с виренделови
греди и др.)

0,40

Многоотворни скелетни конструкции без шайби; скелетни
конструкции с повече от един отвор, при които сеизмичните сили
се поемат от колоните (конструирани с покривни ТТ панели, с
виренделови греди и др.)

0,35

Едноетажни рамкови конструкции с дисипативни зони в основата
на колоните и съединения, неосигурени срещу деинтеграция
или разположени в критичните зони (неудовлетворяващи
изискванията на т. 5.11.2 от БДС EN 1998-1 и забележката към т.
8 от допълнителната разпоредба)

0,67

Скелетно-гредови конструкции с шайби
Скелетни конструкции с един и повече отвори, при които
сеизмичните сили се поемат от шайби, изпълнявани по системите
МС 83, СКС-УС-73(86) и др.

0,28

Многоетажни рамкови конструкции с корави възли; рамкови
конструкции за големи вертикални натоварвания, изпълнявани по
системата ИИС-20, и др.

0,25

Смесени системи, еквивалентни на рамковите:
Безгредови конструкции с рамки или с рамки и шайби; сгради,
изпълнявани по системата ППП, Е1-72, и др.

0,30

Стенни системи и смесени Конструкции от едроразмерни стени и подови елементи; сгради, 0,33 (0,251))
системи, еквивалентни на изпълнявани по системата ЕПЖС или други безскелетни системи.
1)
стенни
За съществуващи строежи.
Смесени системи, еквивалентни на стенните:
Безгредови конструкции с шайби или с шайби и рамки; сгради,
изпълнявани по системата ППП, Е1-72, и др.

0,35

Система „обърнато
махало“

Съгласно т. 5.1.2 от БДС EN 1998-1

0,66

Система, деформируема
(гъвкава) при усукване

Система с ядро

0,5
Зидани конструкции

Неармирани зидарии

Неармирани зидарии със стоманобетонни плочи, греди и пояси,
обрамчени с колони
Неармирани зидарии със стоманобетонни плочи и пояси, необрамчени с колони 2)
Неармирани зидарии с дървен гредоред без стоманобетонни
пояси, необрамчени с колони 2)
Неармирани зидарии със замонолитени сглобяеми подови елементи и стоманобетонни пояси 2)
2)
Тези видове конструкции се разглеждат при обследване и оценка
на съществуващи строежи.

0,40
0,50
0,67
0,50
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Армирани зидарии със стоманобетонни плочи и пояси, необрамчени
с колони
Армирани зидарии със стоманобетонни плочи и пояси, обрамчени
с колони
Армирани зидарии със замонолитени сглобяеми подови елементи,
обрамчени с колони

0,40
0,33
0,33

Стоманени конструкции
Видове3)

Рамки с корави възли
Конструкции, в които сеизмичните сили се поемат от вертикални
връзки, конструирани като центрично включени в съответствие с
БДС ЕN 1998-1:
а) с Х-образна решетка
б) с V-образна и Λ-образна решетка
Конструкции, в които сеизмичните сили се поемат от вертикални
връзки с нецентрично включени диагонали с конфигурации
съгласно БДС EN 1998-1
Смесени системи
Рамки с корави възли, комбинирани:
а) с вертикални връзки с Х-образна решетка.
б) със свързани към рамките пълнежни стоманобетонни стени
Стоманени скелети със стоманобетонни шайби или ядра
Конструкции от тип „обърнато махало“4)
3)
За други видове стоманени конструкции за стойностите на
коефициента на реагиране R може да се приеме реципрочната
стойност на коефициента на поведение q за клас на дуктилност М
по табл. 6.2 от БДС EN 1998-1.
4)
Едноетажни рамки с колони, свързани в горния си край в
двете основни направления на сградата, и със стойност на
нормализираната осова сила [ N / Ac R bn ], която никъде не
надвишава 0,3, не принадлежат към тази категория.

0,25

0,25
0,50
0,25
0,25
0,30
0,28
0,50

Дървени конструкции
Видове

3)

Конзоли, греди, дъги, ферми и рамки с нискодуктилни съединения
във възлите
Ферми със съединения във възлите чрез:
– дюбели и болтове
– гвоздеи
Статически неопределими портални рамки с дюбелни и болтови
съединения
Сгради с лепени стенни панели и лепени подови диафрагми,
свързани с гвоздеи и болтове
Сгради със стенни панели, ковани с гвоздеи и лепени подови
диафрагми, свързани с гвоздеи и болтове

0,67
0,50
0,30
0,40
0,50
0,30

За други видове дървени конструкции за стойностите на
коефициента на реагиране R може да се приеме реципрочната
стойност на коефициента на поведение съгласно табл. 8.1 и 8.2 от
БДС EN 1998-1.
3)

Строителни съоръжения
Видове

Силози, бункери, резервоари и други подобни корави конструкции:
– от стоманобетон
– подпрени върху дуктилна конструкция
– достигащи до фундаментите
– от стомана
Високи съоръжения (комини, мачти, кули, естакади и др.):
– от стоманобетон
– от стомана

0,40
0,45
0,30
0,40
0,33
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Подпорни стени**:
– от бетон
– от стоманобетон
– със зидана конструкция
– за почвения масив зад стената
– при изчисляване на обща устойчивост за дълбоко хлъзгане на
системата „подпорна стена – земна основа“
Водни и водовземни кули:
– от стоманобетон
– от стомана

3
0,40
0,30
0,50
0,60
0,60
0,50
0,40

Язовирни стени от земни и земно-скални материали
Язовирни стени:
– от бетон
– от стоманобетон
Други видове хидротехнически и пристанищни съоръжения
Мостове и други видове транспортни съоръжения:
– мостове с корава връзка или с неподвижни лагери между
връхната конструкция и опорите с възможности за образуване на
пластични стави в опорите (стълбовете) при огъването им;
– мостове с опори (стълбове или устои), свързани с връхната
конструкция с подвижни лагери (включително и гъвкави
еластомерни); вкопани в насип пътнотранспортни съоръжения
– мостове с опорни конструкции от дъги
– мостове, за които предвиждането за поява на пластични стави
е ненадеждно, се изчисляват при еластичното им реагиране
(например мостове с опорни конструкции с малка стройност
и големи нормални сили (т. 2.3.2.2, ал. 2 и 5 от БДС EN 19982), мостове, които се състоят основно от хоризонтална връхна
конструкция, кораво свързана към двата устоя (монолитно или
чрез неподвижни лагери или връзки), които са вкопани в твърди
естествени земни формации на най-малко 80 % от тяхната
странична площ, еластично свързани към връхната конструкция
устои, мостове с вантова конструкция)
Подземни съоръжения
* За точно прогнозиране на поведението на
изчисляваните конструкции при сеизмични въздействия може да се използват и по-точни изчислителни методи за анализ, като нелинеен статичен
или нелинеен във времето динамичен анализ.
** За точна оценка на сеизмичното поведение
на подпорни стени може да се използва динамичен
нелинеен анализ на системата почва – подпорна
стена. Изчислителните модели на почвата и на
подпорната стена най-често се представят по
метода на крайните елементи в премествания,
като връзката между тях се осъществява с общите
им възли. Сеизмичното въздействие се задава
като ускорения в хоризонтално и вертикално
направление, като акселограмите се генерират
със стохастичен подход от линейните спектри на
реагиране при 5 % затихване. Като резултат от
този анализ се определят историите във времето
на по-важните за проектиране характеристики,
за които системата трябва да бъде осигурена.
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0,25
0,30
0,30
0,25
0,35
0,67
0,50
1,00

Забележки:
1. Възприетата терминология е дефинирана
в т. 5.1.2 от БДС ЕN 1998-1:2004, като носимоспособността на срязване, определяща вида на
конструкцията, се оценява с изчисляване на
съответните елементи от конструкцията за носеща способност на сечения, наклонени спрямо
надлъжната им ос.
2. За нерегулярни по височина конструкции (т.
2 от приложение № 2) стойностите на R се увеличават с 25 % и се приемат не по-големи от 0,67.
3. Когато етажните подови конструкции не
съдържат дисипативни елементи, конструкциите
се изчисляват и за вертикалната компонента
на сеизмичните сили съгласно чл. 10, ал. 7 и
чл. 21, ал. 1.
4. Стойностите на коефициента на реагиране
R, дадени в табл. 3, могат да се използват за
оценка на сеизмичната осигуреност на съществуващи строежи, ако при обследването им е
установено, че фактическото им изпълнение е
в съответствие с конструктивните изисквания
на наредбата. При съществени отклонения в
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степента на удовлетворяване на конструктивните
изисквания на наредбата трябва да се използват
коефициентът на реагиране R = 0,67 или поточни изчислителни методи за прогнозиране
на поведението на строежите при сеизмични
въздействия.

(2) На Картата за сеизмично райониране
на Република България за период 1000 години
(приложение № 5) и в Списъка на населените
места със стойности на сеизмичния коефициент към Картата за сеизмично райониране на
Република България (приложение № 6) стойностите на Кс са означени с арабски цифри до
стойността на съответната сеизмична степен,
отбелязана с римски цифри. За строителни
площадки, за които има или се предвижда
микросеизмично райониране, стойностите на
Кс се приемат по данните от микросеизмичното райониране.
(3) Динамичният коефициент βi(Ti) се определя по формули (3), (4) и (5) или от графиките
на фиг. 1 в зависимост от собствения период
0,9 на конструкцията и групите
Ti на трептения
0,8 ≤  i =
≤ 2,5
почви съгласно
T табл. 1, както следва:
0,9 i
8 ≤ групи
 i = ≤ 2,5
1.0,за
почви А:
Ti
0,група
9
2. за
0,8 ≤  i =
≤ 2,5почви В и С:
(3);
Ti
2. за група почви В и С:
1,2
2. 0за
,8 ≤група
 i = почви
≤ 2,5 В и С:
2. 1за
почви В и С:
Ti
,2 група
0,8 ≤  i = ≤ 2,5
(4);
Ti
1,група
2
3.
за
почви
D:
0,8 ≤  i = ≤ 2,5
Ti почви D:
3. за групи
3. за група
почви D:
1,6
≤ 2,5
1,0 ≤  i =
(5).
3. 1за
почви D:
Ti
,6 група
1,0 ≤  i =
≤ 2,5
Ti
(4) При разнородна
земна основа динамични1,6
1,0 ≤  i =
≤ 2,5
ят коефициент
Tiβi се определя като среднотежест-

на стойност на коефициентите βi за почвените
пластове под фундамента, залягащи до дълбочина
30 m. За различни групи почви стойностите на
Vs се отчитат от геоложкия доклад.
(5) При фундиране върху пилоти динамичният коефициент βi се приема като среднотежестна стойност на коефициентите βi за
носимоспособните почвени пластове, в които
навлизат пилотите. При фундиране с пилоти с
диаметър, по-голям или равен на 400 mm, и с
дължина, по-голяма от 20 m, с които се поема
повече от 50 % от вертикалното натоварване
при нисък ростверк, коефициентът βi за почвените пластове, в които навлизат пилотите от
групи С, D и Е, се определя, като съответната
група на почвения пласт се завишава с една
стъпка към предходната група.
(6) При почви, като неуплътнени насипи,
течнопластични глини, рохки пясъци, тини,
органични почви и др., непосочени в табл.
1, не се разрешава директно фундиране на
сградите и съоръженията, ако не са изпълнени
допълнителни мерки.
(7) Плътността на песъчливите почви (с
изключение на праховите пясъци) се определя главно чрез пенетрация. Плътността на
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праховите пясъци и якостните показатели на
течнопластичните глини, тините, органичните и други слаби почви се определят чрез
статични пенетрации и крилчатки (кръстообразни сонди) или с динамична пенетрация
с наконечник с форма на чаша.

Фиг. 1.
(8) Когато няма
(3); информация за консистенцията на свързаните почви или за плътността
(3);
на песъчливите почви, се допуска използването
(3);
на данни от утвърдени
регионални инженерно-геоложки карти.
(4);
(9) За строителни
площадки, за които е
извършено
мик росеизми чно райони ране,
(4);
динамичният коефициент βi(Ti) се приема по
(4);
данните на микросеизмичното райониране.
(10) При изчисляване
на хидротехнически
(5).
съоръжения зависимостта β i (Ti ) се определя
(5).
съгласно чл. 152.
(5).
(11) Коефициентът
на разпределение на
изчислителното сеизмично натоварване η ik
се определя по формулата:
η ik = Хikαi
(6),
където Хik е ордината с номер k (k – степен
на свобода) от i-тия модален вектор.
Коефициентът за участие αi на форма i се
определя по следния начин:
i 

m X ,
j

j

*
ij

Mi

където:
X ij* е компонентата, принадлежаща на
модален вектор i, насочена по направление
на сеизмичното въздействие;
Mi – модалната маса за форма i се определя
по следния начин:
M i   mk X ik2 ,
k

където:
mk е масата, която се движи по направление
на степен на свобода с номер k;
Mi за форма i е масата на идеализиран
модел с една степен на свобода, съответстващ
на форма i, който е получен след прилагане
на модалната трансформация и разпадане на
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системата от диференциални уравнения, с която се описва поведението на изчисляваната
оригинална конструкция (моделирана като
система с краен брой степени на свобода), в
независими уравнения.
(12) За сгради, моделирани с равнинни
изчислителни модели с височина до пет етажа, и при Ti 0,4 s η k може да се определя по
опростената формула:
k  hk

m h
j

j

m h
j

j

2
j

(7),
където hk и hj са разстоянията h от точки
(нива) „k“ и „j“, в които са съсредоточени
масите, до горния ръб на фундамента.
(13) За нерегулярни в план и по височина
строежи (приложение № 2) се отчитат пространствените трептения на конструкцията,
като конструкцията се изследва поотделно за
всяка компонента на сеизмичното въздействие,
насочена по оси X, Y или Z, съгласно фиг. 3.4
от приложение № 3.
Чл. 16. Стойностите на коефициента на
реагиране R съгласно табл. 3 се умножават
допълнително със следните коефициенти:
1. за скелетни сгради, при които стенният
пълнеж не оказва влияние върху деформативността им:
а) при h/b ≥ 25 – с коефициент 1,50;
б) при h/b < 15 – с коефициент 1,00;
в) при 15 < h/b ≤ 25 – с коефициент, получен чрез интерполация между 1,0 и 1,50,
където:
h е етажната височина;
b – напречният размер на колоните в направление на действащите сеизмични сили;
2. за сгради с гъвкав първи или междинен
етаж (под „гъвкав етаж“ се разбира етаж,
коравината на който е два пъти и повече помалка от коравината на съседните етажи) – с
коефициент 2,00; тази стойност се отнася само
за определяне на усилията в гъвкавия етаж;
3. за сгради, фундирани върху пилоти с висок ростверк (повече от 1,0 m над терена) – с
коефициент 1,50.
Чл. 17. Допуска се ефектите от сеизмичното
въздействие (разрезни усилия, реакции и премествания) в конструкциите на строежите да
се определят чрез интегриране на системата
диференциални уравнения на движението,
като се отчита развитието на пластични деформации в конструкцията. Компонентите на
ускорението на основата се моделират с реални
или изкуствени акселограми в съответствие
с чл. 10, ал. 3. В този случай максималното
ускорение се приема не по-малко от Kcg, където Kc е сеизмичният коефициент за района,
а g – земното ускорение.
Чл. 18. (1) Проверката за достатъчност на
приетия брой форми на собствени трептения,
отчетени при определяне на максималните
j
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стойности на усилията, реакциите и преместванията в конструкциите, се извършва
с коефициента на ефективната модална маса
(ζn) по формулата:
n

ζn =

∑M
i =1

*
i

M total

≤1

(8),

където:
n

∑M

*
i

n

= ∑α i2 M i

е су мата от ефективните
i =1
i =1
модални маси, в която ефективната модална
*
2
маса за форма „i“ M i = α i M i e активната част
от общата маса на конструкцията, която се
движи при форма „i“;
Мtotal – общата маса на конструкцията;
броят n на включените в анализа форми
се определя от условието за постигане на
необходимата точност на резултатите.
(2) Ефектите от сеизмичното въздействие
в конструкциите се определят след изпълнението на следните две условия:
1. сумата от ефективните модални маси на
включените в анализа форми на трептене е
поне 90 % от тоталната маса на конструкцията в разглежданото направление (ζn ≥ 0,90);
2. всички форми i, на които ефективната
2
модална маса α i M i е по-голяма от 5 % от
тоталната маса, трябва да бъдат отчетени в
анализа.
(3) Ефектите от сеизмичното въздействие
(усилия, реакции и премествания) в конструкциите, моделирани с равнинни модели при
Т1 > 0,4 s, се определят, като се включват
резултатите от реагирането на най-малко три
форми на трептения или от реагирането на
всички форми, за които ζn ≥ 0,95. При пространствени модели е достатъчно ζn ≥ 0,9.
(4) За хидротехнически съоръжения броят
на формите, които се предвижда да се изследват, се определя в съответствие с изискванията
на глава пета.
Чл. 19. Периодите (Т i) и формите при (Хik
при k = 1, 2 ... n) на собствените трептения
на конструкцията се определят по методите
на строителната механика в условията на
еластични деформации.
Чл. 20. (1) Максималните стойности (F) на
ефектите от сеизмичното въздействие (усилия,
реакции и премествания) в конструкциите
се определят чрез модално комбиниране и
комбиниране по компоненти (по направления)
(приложение № 3).
(2) Максималните стойности на ефектите от
сеизмичното въздействие (усилия, реакции и
премествания) в конструкциите се определят,
като конструкцията се изследва за всяка една
от трите компоненти на сеизмичното въздействие поотделно. Резултатите за ефектите
от компонентите на въздействието от тези три
групи решения се означават съответно с F1, F2,
Fz и се получават чрез модално комбиниране.
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В зависимост от ъгъла на сеизмичното въздействие θ се използва една от двете възможни
формулировки за комбиниране на резултатите
по компоненти (приложение № 3):
1. изчислителните спектри на реагиране
в хоризонталната равнина на основата се
приемат Sa1 = Sa2 = Sa , където стойността
на Sa е изчислена по формула (1), и при условие, че Saz = 0,9Sa по направление на оста
z; максималните стойности на ефектите от
сеизмичното въздействие maxF не зависят от
ъгъла θ (приложение № 3):
(9);
max F = F12 + F22 + Fz2
2. при условие че хоризонталните компоненти на сеизмичното въздействие се представят
чрез изчислителните спектри на реагиране
Sa1 = Sa и Sa2 = aSa (0 ≤ а ≤ 1), при което Sa е
основният изчислителен спектър на реагиране
съгласно формула (1), максималните стойности
на ефектите от въздействието зависят от ъгъла
на сеизмичното въздействие θ и се определят с комбиниране по компоненти съгласно
приложение № 3; вертикалната компонента
на ускоренията Saz = 0,9Sa не оказва влияние
върху стойността на ъгъла θ, за който е определена максималната стойност F.
(3) Допуска се конструкциите, които не са
чувствителни към вертикалната компонента на
въздействието, да се изчисляват само за двете
хоризонтални компоненти, при условие че Saz=0.
(4) Модалното комбиниране по форми
на трептене се извършва по правилата SRSS
(корен квадратен от сумата на квадратите)
или CQC (пълно квадратично комбиниране),
както следва:
1. по правилото SRSS: максималните стойности на ефектите от сеизмичното въздействие
(усилия, реакции и премествания), получени
от съвместното действие на n-форми на трептене, се определят по формулата:
Fj =

n

∑f
j =1

2
ji

(10),

където:
Fj е изчислителната стойност на ефекта,
получена от действието на компонента с номер j на сеизмичното въздействие ( j=1,2,3);
f ji – изчислителната стойност на ефекта,
получена от действието на компонента с номер j на сеизмичното въздействие (j=1,2,3)
при i-тата форма на трептене;
n – броят на отчетените форми на трептене.
Забележка. Формула (10) не се прилага за
конструкции с близки периоди на трептене (при
Tj
> 0,90, където Tj < Ti);
Ti

2. по правилото CQC (формули (3.5) и (3.8)
от приложение № 3): максималните стойности
на ефектите, причинени от прилагане на една от
компонентите на сеизмичното въздействие при
отчитане на n-форми на трептене и при зададе-
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ни стойности на ξ в границите от 0,01 до 0,10
(препоръчва се стойността 0,05), се определят
чрез модално комбиниране по следния начин:
f =

n

n

ρij f i f j ,
∑∑
= 1 =1
i

j

където:
f i и f j са изчислителните стойности на ефектите от сеизмичното въздействие съответно
при i-тата и j-тата форма на трептене;
ρij – корелационните коефициенти, които
се определят по следния начин:
ρ ij =

3

(

)
r (1+ r )

8ξ 2 1 + rij rij2

(1 − r ) + 4ξ
2
ij

2

ij

ω Tj
rij = i =
ω j Ti

2

,

ij

където:
и ξ е стойността на коефициента на модалното затихване при i-тата
и j-тата форма на трептене.
(5) Подробен алгоритъм за определяне
на максималните стойности на ефектите от
сеизмичното въздействие чрез комбиниране
по форми на трептене (модално) и по направление (компоненти) е представен в т. 2
от приложение № 3.
Чл. 21. (1) Вертикалното изчислително
сеизмично въздействие за случаите по чл. 10,
ал. 7 се определя по формула (2), при Saz =
0,9Sa и R = 0,67, а за зидани конструкции – съгласно чл. 84.
(2) Допуска се хоризонталните и наклонените конзолни елементи по чл. 54, ал. 1 и 2
и тяхното закрепване да се изчисляват като
конзола с вертикално сеизмично натоварване, равно на 2,25СКс Q, където Q е теглото на
съответния елемент.
Чл. 22. Конструкциите на сградите или
съоръженията, като парапети, фронтони, орнаменти, комини, резервоари и др., и тяхното
закрепване се изчисляват за хоризонтално
сеизмично натоварване, равно на 2СК с Q,
където Q е теглото на съответния елемент.
Чл. 23. (1) Стените (носещи и неносещи),
панелите, преградите и тяхното закрепване
се изчисляват за действието на хоризонтално
изчислително сеизмично въздействие, действащо перпендикулярно на равнината им и равно
на 0,6CKcQ, където Q е теглото на елемента.
(2) Закрепването на оборудването към
конструкцията се изчислява въз основа на
анализ на динамичното реагиране на системата конструкция – оборудване.
Чл. 24. Хоризонталните сеизмични сили,
поемани от вертикалните носещи елементи – шайби, рамки, колони и др., на всяко
етажно ниво, се разпределят, както следва:
1. за сгради с корави в равнината им подови
или покривни конструкции (диафрагми) – чрез
изравняване на хоризонталните премествания
на подовата или покривната конструкция и
хоризонталните премествания на вертикалните елементи в рамките на всеки етаж;
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2. за сгради с подови или покривни конструкции, които не работят като корави хоризонтални диафрагми (например при сглобяемите
подови или покривни конструкции, при които
отделните елементи не са свързани помежду
си, и др.) – чрез отчитане на деформативността
на подовата или покривната конструкция; за
сгради до пет етажа включително се допуска
разпределението на вертикалните товари да
се извършва пропорционално на вертикални
товари, които се предават върху отделните
хоризонтални елементи на етажното ниво.
Чл. 25. При изчисляване на сгради и съоръжения с използване на равнинен изчислителен
модел с изключение на хидротехническите
съоръжения освен сеизмичните сили по хоризонталните оси се отчита и усукващият
момент, предизвикан от тези сили, спрямо
вертикалната ос на сградата или съоръжението, минаваща през центъра на коравината на
всеки етаж. Ексцентрицитетът между центъра
№
по
ред
І.
1.
2.

С Т Р. 7 5

на масите и центъра на коравините на всяко
етажно ниво не може да е по-малък от 0,05Li ,
където Li е размерът на етажната подова конструкция, перпендикулярен на съответната
сеизмична сила.
Чл. 26. (1) Замонолитените съединения
между отделните конструктивни елементи на
сглобяемите и сглобяемо-монолитните сгради
и съоръжения се изчисляват и за усилията,
които възникват от действието на сеизмичните сили в тях.
(2) При изчисляване на заварените монтажни съединения на стоманени елементи и на
съединенията на стоманобетонни елементи в
сглобяеми конструкции усилията, предизвикани
от сеизмичните сили, се увеличават с 25 на сто.
Чл. 27. (1) При изчисленията на якост и
устойчивост с отчитане на сеизмичното въздействие към изчислителните характеристики
на материалите се въвежда допълнителен
коефициент за условие на работа (γk) съгласно
табл. 4.
Таблица 4

Стойности на коефициента за условие на работа

γk

Коефициент

γk

Вид на конструкцията
При изчисляване на якост
Стоманени и дървени конструкции
Стоманобетонни конструкции (без изчисляване на якост по наклонено
сечение):
а) от обикновен бетон с армировка клас
А-І, А-ІІ, А-ІІІ, Т-ІV и Вв-І
б) от обикновен бетон с армировка от други класове
в) за самостоятелни колони, колони на рамки и шайби, които поемат
сеизмични сили с армировки от всички класове
г) от бетони с леки пълнители с армировка от всички класове
д) от клетъчни бетони с армировка от всички класове

1,4

1,2
1,1
1,0
1,1
1,0
1,1
1,0

3.

ІІ.
1.

Стоманобетонни конструкции (за изчисляване на якост по наклонено
сечение):
а) греди и ригели
б) колони и шайби
в) плочи и греди при изчисляване на продънване
Бетонни, тухлени и каменни конструкции
Заваръчни съединения
Болтови (обикновени и високоякостни), нитови и лепени съединения
– при изчисляване на съединенията в отслабени сечения
При изчисляване на устойчивост
Стоманени конструкции със стройност, по-голяма от 80

2.

Стоманени конструкции със стройност до 20

3.

Стоманени конструкции със стройност от 20 до 80

4.
5.
6.

1,0
0,8
0,8
1,0
0,85
1,1
0,85
1,0
1,2
от 1,2
до 1,0
чрез интерполация
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(2) Изчислителното съпротивление на
натиск на армировката в стоманобетонни
конструкции е не по-голямо от 450 MPa.
Чл. 28. (1) Относителните междуетажни
еластични премествания в строежите, определени от изчислителното сеизмично въздействие в съответствие с чл. 20, се ограничават с
оглед удовлетворяване изискванията на чл. 4,
т. 2 за недопускане на повреди и свързаните
с това ограничения на експлоатацията им.
(2) За сгради с класове на значимост IV,
ІІІ и ІІ, с изключение на сградите по ал. 3
и 5, максималните стойности на относителните междуетажни еластични премествания
се нормират от изискването за ограничаване
на повредите на неконструктивните елементи
(архитектурни, машинни или електрически,
приети като неносещи при сеизмичното проектиране). В зависимост от вида на вложените
материали в неконструктивните елементи
и начина на свързването им към основната
носеща конструкция се допускат следните
стойности:
1. за сгради с неконструктивни елементи
от крехки материали, свързани към конструкцията – h.R/100;
2. за сгради с дуктилни неконструктивни
елементи – h.R/70;
3. за сгради с неконструктивни елементи,
свързани към конструкцията така, че да не
възпрепятстват деформациите є или несъдържащи неконструктивни елементи – h.R/50,
където h е височината на етажа, а R – коефициентът на реагиране;
4. при всички случаи за сградите по т. 1 – 3
относителните междуетажни еластични премествания не трябва да надвишават – h/200.
(3) За едноетажни и двуетажни производствени сгради от клас на значимост ІІІ и ІІ
относителните междуетажни еластични премествания не трябва да надвишават – 1/200 h.
(4) За сгради от клас на значимост І относителните междуетажни еластични премествания не се нормират.
(5) За строежи, свързани със защитата
на населението или съдържащи чуствително
или потенциално опасно технологично оборудване, за които разходите за отстраняване
на повредите и свързаните с тях ограничения
за експлоатацията им са непропорционално
високи в сравнение със стойността на строителната им конструкция или повредите нарушават жизнено важни системи при сеизмично
събитие, ограничаването на междуетажните
премествани я се нормират от специални
нормативни актове, като максималните им
стойности не трябва да надвишават – h/400.
Чл. 29. (1) При сгради допълнителните
усилия от вертикалните товари вследствие
преместванията на вертикалните носещи
елементи (Р-делта ефект) не се отчитат, ако
за всяко етажно ниво е спазено условието:
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Θ=

Q.∆
≤ 0,10
F .h .R
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(11),

където:
Θ е коефициентът на деформативност;
Q – общият вертикален товар над разглежданото етажно ниво;
∆ – относителното хоризонтално преместване, определено като разлика в еластичните
премествания на две съседни етажни нива;
еластичните премествания се определят от
изчислителното сеизмично въздействие в
съответствие с чл. 20;
F – напречната сила в разглежданото етажно ниво;
h – височината на етажа под разглежданото ниво;
R – коефициентът на реагиране по табл. 3.
(2) При стойности на Θ в границите 0,10 <
Θ ≤ 0,20 се отчитат допълнителните усилия
от Р-делта ефекта. В този случай сумарните
усилия, включващи и влиянието на Р-делта
ефекта, се определят, като сеизмичните сили
по формула (2) се умножат с коефициента 1/
(1 – Θ) за всяко етажно ниво. С увеличените
сеизмични сили се определят напречните
сили и огъващите моменти.
(3) При Θ> 0,20 коравината на конструкцията на строежа се увеличава или конструкцията
се изследва с по-точни методи.
Чл. 30. (1) Конструкциите на сградите и
съоръженията се разделят със земетръсни
фуги на динамично независими части (участъци), когато:
1. строежите имат сложна форма в план,
водеща до неблагоприятно сеизмично реагиране;
2. в строежите има съчетание на различни
конструктивни схеми и/или системи;
3. сградите със скелетни конструкции имат
разлика в нивата на подовите конструкции
на съседни участъци;
4. конструкциите на строежите имат разлика във височина на съседни участъци;
5. конструкциите на строежите имат разлика в нивото на фундиране;
6. дълги в план строежи с дължина, поголяма от гранично допустимите максимални
разстояния между температурно-съсъхвателните фуги при бетонните и стоманобетонните
конструкции или между температурно-деформационните фуги при стоманените конструкции по чл. 32.
(2) Допуска се конструкциите на строежите
по ал. 1, т. 3 и 4 да не се разделят със земетръсни фуги, когато изчисленията се провеждат с пространствени динамични модели и
се разработват необходимите конструктивни
решения за поемане на завишените стойности
на усилията в съответните зони. Стойностите
на усилията в елементите в зоната с разлика
в нивата на подовите конструкции по ал. 1,
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т. 3 и в зоната с разлика във височина на
съседни участъци по ал. 1, т. 4 се умножават
допълнително с коефициент 1,5. В моделите
на конструкциите на сгради съгласно ал. 1,
т. 3 следва да се вземе под внимание и поддаваемостта на земната основа.
(3) В райони с Kc < 0,10 за едноетажни
сгради с височина до 10 m може да не се
предвиждат земетръсни фуги.
Чл. 31. (1) При необходимост от земетръсни
фуги по чл. 30 те се проектират така, че да
разделят строежа по цялата му височина до
горния ръб на фундаментите.
(2) Широчината на земетръсната фуга се
определя по формулата:

(4) Широчината на земетръсната фуга Δ се
приема не по-малка от Н/250 и не по-малка
от 5 cm. H e височина на по-ниската сграда,
измерена от горен ръб на фундамента до
разглежданото ниво.
(5) Допуска се за подземни съоръжения с
дълбочина до 10 m минималната широчина
на земетръсната фуга Δ да се приема не помалка от 3 cm.
Чл. 32. (1) Разстоянията между земетръсните фуги се определят от обемно-планировъчното решение на сградите и от съответните
изисквания по чл. 30, ал. 1 за разделянето
на конструкциите на динамично независими
2
2
части.
 ∆1   ∆ 2 
(12),
∆ =   + 

(2) Максималното разстояние между зеR
R
 1  2
метръсните фуги се приема, както следва:
където:
1. за строежи със стоманен скелет – не
∆ е необходимата минимална широчина на
по-голямо от 150 m;
земетръсната фуга за предпазване от ефекта
2. за всички останали строежи – не пона удар на разделените с фугата строежи или
голямо
от 60 m.
части от тях;
(3)
При
проектна необходимост от раз∆1 и ∆2 са преместванията при върха на
стояния между земетръсните фуги, по-годвата съседни строежа с еднакви височини,
а при различни височини – при върха на полеми от тези по ал. 2 или от предписаните
ниската сграда; преместванията Δ1 и Δ 2 се
максимални разстояния между температуризчисляват в еластичен стадий на поведение
но-съсъхвателните фуги при бетонните и
на конструкциите, от изчислителното сеизстоманобетонните конструкции или между
мично въздействие в съответствие с чл. 20;
температ у рно-деформационните фуги при
R1 и R 2 са коефициентите на реагиране на
стоманените конструкции от съответните
двете конструкции.
нормативни актове за проектиране на бетонни
(3) При две съседни сгради с подови кони стоманобетонни или стоманени конструкструкции на едно и също ниво определената
ции, те се доказват с изчисления.
по ал. 2 широчина Δ на земетръсната фуга се
(4) Деформационните фуги и температурредуцира с коефициент, равен на 0,7, като се
но-съсъхвателните фуги се проектират и като
допуска необходимата минимална широчина на
земетръсни фуги.
земетръсната фуга да се определя по формулата:
Чл. 33. (1) Височината на сградата се опреде1 ∆1 ∆ 2
∆= ( +
)
(13).
ля съгласно чл. 24 ЗУТ. Допустимата височина
2 R1 R2
и етажност на сградите са съгласно табл. 5.
Таблица 5
Допустима височина и етажност на сградите
№
по
ред

Вид на сградата и на
конструктивната система

Сеизмични райони с
0,05 ≤

Kc

< 0,15

0,15 ≤

височина, m етажи, бр. височина, m
1
1.

2.
3.

2

3

4

Жилищни,
общественообслужващи и
производствени сгради от
монолитен стоманобетон или
със стоманен скелет

5

Kc

Kc
Kc

< 0,27
етажи, бр.
6

> 0,27

височина, m етажи, бр.
7

8

без ограничения

Безскелетни едропанелни
сгради

39

12

30

9

27

8

Скелетни едропанелни и други
подобни сглобяеми сгради

45

14

39

12

30

9
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1

2

4.

Сгради
плочи

с

5.

Жилищни, общественообслужващи сгради и др.п.
с монолитни стоманобетонни
подови конструкции върху
носещи тухлени стени,
обрамчени със стоманобетонни колони, греди
и/или пояси

6.

Тухлени сгради с
подови конструкции
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3

4

5

6

7

8

39

12

30

9

27

8

16

5

13

4

10

3

7

2

4

1

–

–

пакетно-повдигани

дървени

7.

Свободно стоящи комини:
– стоманобетонни, стоманени
– тухлени с външни метални
пръстени, с надлъжни ребра
или с други усилвания

8.

Тухлени комини без усилвания

без ограничения

50

30

20

не се допускат

(2) При проектирането на болници и училища броят на етажите в тях се определя
в зависимост от стойността на сеизмичния
коефициент за съответния район, както следва: за райони с Кс ≤ 0,27 – до осем етажа; за
райони с Кс > 0,27 – до пет етажа.
(3) Проектирането на строежи с височини, по-големи от определените по ал. 1, се
извършва, като се използват дисипативни
елементи, ефективността на които се доказва
с нелинеен анализ.
Чл. 34. Земната основа на сградите и съоръженията се изчислява по първо гранично
състояние (по носеща способност).
Чл. 35. Земната основа се изчислява по
носеща способност, като се отчита и сеизмичното въздействие, при спазване изискванията
на нормативните актове за геотехническо
проектиране на строежите. В този случай
общият коефициент на сигурност се приема
не по-малък от 1,20.
Чл. 36. Коефициентът на сигурност срещу
преобръщане и хлъзгане се определя съгласно
нормативните актове за геотехническо проектиране на строежите.
Чл. 37. При действието на моменти в двете
направления на основната плоскост на фундаментите носещата способност на земната
основа се определя поотделно за моментите,
действащи във всяко направление, независимо
един от друг.
Чл. 38. (1) При изчисляването на земната
основа и на фундаментите за извънредно
съчетание на товарите се допуска непълно
опиране на основната плоскост на фундамента
върху почвата (изключен опън), като се спазват
следните условия: e ≤ B / 4 и σ ≤ 4 R 0 , където
B е размерът на фундамента в равнината на

момента; е – ексцентрицитетът на изчислителния товар; σ – ръбовото почвено напрежение;
Ro – изчислителното натоварване на почвата.
(2) При корави фундаменти ръбовото почвено напрежение се определя по хипотезата
на Навие при изключен опън.
(3) Фундаментите, в т.ч. височината и армировката им, се оразмеряват за разрезните
усилия, получени от завишените почвени
напрежения (до 4Ro).
Чл. 39. При избора на фундаментите и на
избените стени се отчитат следните общи
положения:
1. земетръсните пояси между единичните
фундаменти се изчисляват в съответствие с
нормативните актове за геотехническо проектиране на строежите;
2. при строежи, фундирани на дълбочина,
по-голяма от 6 m, се отчита и хоризонталното натоварване върху вкопаната му част
от сеизмичното въздействие на масата на
заобикалящата го земна среда;
3. пилотните фундаменти се проектират при
спазване изискванията на нормативните актове
за геотехническо проектиране на строежите;
4. при строителство в льосови (пропадъчни)
почви се спазват изискванията на нормативните актове за геотехническо проектиране
на строежите.
Чл. 40. Не се допуска проектирането на
сглобяеми бетонни и стоманобетонни избени
стени и фундаменти, съставени от отделни
елементи, за сеизмични райони с K c ≥ 0,27,
както и за сеизмични райони със сложни
инженерно-геоложки условия (силно наклонени терени, водонаситени почви с Ro ≤ 150
kN/m 2 , райони с физико-геоложки процеси
и др. под.).
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Чл. 41. (1) За сеизмични райони с Kc ≥ 0,27
фундаментите на сградите или на отделните
секции от тях се поставят на едно ниво. Това
изискване се отнася и за ивичните и единичните фундаменти при фугите.
(2) При ивични фундаменти на съседни
секции, положени на различни нива, преходът
от ниската към високата част се проектира
с отстъпи не по-високи от 0,60 m и с наклон
1:2. Ивичните фундаменти на двойните стени
се проектират така, че да стъпват на едно
ниво по протежение на 1 m от двете страни
на земетръсната фуга.
(3) При проектиране на съседни единични фундаменти на различни нива се спазва
условието:
∆h
(14),
≤ tg (ϕ − ∆ ϕ )

вземане под внимание на натоварването от
по-високо върх у по-ниско разположените
фундаменти).
(5) По изключение се допуска при почви
от групи А и В съгласно табл. 1 две съседни
секции да се фундират на различни нива или
ако това се налага от технологични съображения, при условие че се докаже сеизмичната
осигуреност на секциите.

където:
∆h е разликата в нивата на фундиране;
d – светлото разстояние между фундаментите;
ϕ – ъгълът на вътрешно триене на почвата;
∆ϕ – намаляването на ϕ при сеизмично
въздействие, което се приема, както следва:
– ∆ϕ = 2° при Kc = 0,10;
– ∆ϕ = 3° при Kc = 0,15;
– ∆ϕ = 5° при Kc = 0,27.
За междинни стойности на Kc стойностите
на ∆ϕ се получават чрез интерполация.
(4) При неудовлетворяване на условие (14)
съседните фундаменти се изчисляват, като
се отчита взаимодействието между тях (при

Чл. 42. В райони със сеизмичен коефициент Кс ≥ 0,10 всички сгради, с изключение на
сградите от клас на значимост І, задължително се изчисляват на сеизмични въздействия.
Чл. 43. Сградите и съоръженията в райони със сеизмичен коефициент 0,05 ≤ Кс <
0,10 може да не се изчисляват на сеизмични
въздействия, при условие че се спазват конструктивните изисквания по тази глава.
Чл. 44. (1) Максималните разстояния в
m меж ду осите на вертикалните носещи
елементи, които поемат сеизмичните сили,
се приемат не по-големи от разстоянията,
дадени в табл. 6.

Г л а в а

т р е т а

КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Раздел I
Общи положения

d

Таблица 6
Максимални разстояния между вертикалните носещи елементи, които поемат сеизмичните сили
№ по Вид на конструкцията на сградата
ред

Сеизмични райони с Кс

0,05 <

Kc

≤ 0,15

0,15 <

Kc

≤ 0,27

Kc

> 0,27

1.

Едропанелни сгради и сгради с носещи бетонни и стоманобетонни
стени и монолитни подови конструкции, както и монолитни и
сглобяеми скелетни сгради

30

25

20

2.

Скелетно-безгредови конструкции
и пакетно-повдигани плочи

25

20

18

Обрамчени със стоманобетонни
пояси и колони, носещи тухлени
стени и монолитни или замонолитени сглобяеми стоманобетонни
подови конструкции, обрамчени с
пояси или стоманобетонни греди

20

15

12

С носещи тухлени стени и стоманобетонни пояси и колони и незамонолитени подови конструкции
(дървени, стоманобетонни, стоманени греди и др.)

12

9

6

3.

4.
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(2) Вертикалните носещи елементи, които поемат сеизмичните сили, се проектират
предимно в две редици независимо от стойността на Кс .
(3) При едноетажни производствени сгради
разстоянията между вертикалните носещи елементи, които поемат сеизмичните сили, може
да се приемат по-големи от разстоянията по
табл. 6, ако това се докаже чрез изчисления.
Чл. 45. Тухлените калканни и фасадни стени, както и фронтоните и атиките се обрамчват
със стоманобетонни колони, разположени
през не повече от 3 m осово разстояние, и с
хоризонтални или наклонени стоманобетонни
пояси, разположени също през не повече от
3 m осово разстояние по височина.
Чл. 46. Облицовъчните плочи на външни
стени с площ, по-голяма от 0,1 m 2 , и с дебелина,
по-малка или равна на 40 mm, се анкерират
към стените. Облицовъчни плочи с дебелина,
по-голяма от 40 mm, може да се използват
само ако са неразделна част от конструкцията
на стените. Не се допуска облицоването на
тавани с каменни и други тежки плочи.
Чл. 47. (1) Между две съседни земетръсни
фуги се предвижда най-малко една стълбищна
клетка.
(2) Не се допуска стълбищни клетки, които
не са свързани с конструкцията на сградата,
да се конструират самостоятелно, разположени
извън очертанието на сградата.
Чл. 48. Земетръсните фуги се оформят с
еластични материали по такъв начин, че да
не възпрепятстват взаимните хоризонтални
премествания на отделни части на сградите
и съоръженията.
Чл. 49. При проектирането се извършва
проверка чрез изчисления на закрепващите
връзки на тежкото оборудване към носещите
конструкции на сградите и съоръженията.
Чл. 50. Сглобяемите стоманобетонни междуетажни и покривни конструкции на сградите
се замонолитват и свързват с вертикалните
носещи конструкции по начин, който осигурява съвместната им работа.
Чл. 51. При дървени междуетажни и покривни конструкции гредите се анкерират
в земетръсни пояси и се укрепват с диагонални връзки.
Чл. 52. Неносещите елементи (преграждащи и ограждащи стени, скелетни пълнежи и
др.) се предвиждат олекотени и свързани с
носещата конструкция – колони, стени и др.
Чл. 53. Неносещите елементи и техните
закрепващи връзки се изчисляват на сеизмични сили извън равнината им съгласно чл. 23.
Чл. 54. (1) Конзолното издаване на етажните
и покривните конструкции, когато са на едно
ниво с етажната или покривната конструкция,
не трябва да е по-голямо от:
1. за райони с Кс ≤ 0,27:
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а) за сгради, изпълнявани по монолитен
начин и със сглобяеми скелетни конструкции – 1,80 m;
б) за сгради, изпълнявани по системата
ЕПЖС – 1,20 m;
2. за райони с Кс > 0,27:
а) за сгради, изпълнявани по монолитен
начин и със сглобяеми скелетни конструкции – 1,50 m;
б) за сгради, изпълнявани по системата
ЕПЖС – 1,0 m.
(2) Максималното издаване на конзолни
конструкции, които са на различно ниво от
съответните подови и покривни конструкции,
не трябва да е по-голямо от:
1. за сгради, изпълнявани по монолитен
начин и със сглобяеми скелетни конструкции – 1,0 m;
2. за сгради, изпълнявани по системата
ЕПЖС – 0,70 m.
(3) За случаите по ал. 1 и 2 конзолно
издаващите се конструкции се осигуряват и
изчисляват за действието на сеизмични сили
съгласно чл. 21, ал. 2 или ал. 1.
(4) Конзолни издавания, по-големи от тези
по ал. 1 и 2, се допускат при доказване чрез
изчисления на сеизмичната осигуреност на
конструкцията по чл. 21, ал. 1.
Раздел II
Фундаменти и сутеренни стени
Чл. 55. (1) Фундаментите на сгради и съоръжения в сеизмични райони се проектират
при спазване изискванията на нормативните
актове за геотех ническо проектиране на
строежите.
(2) За сеизмични райони с Кс ≤ 0,15 се
допуска фундаментите на едноетажни сгради от клас на значимост ІІ да се изпълняват
като сглобяеми ивични фундаменти. В този
случай връзките във фугите се изчисляват за
поемане на появяващите се разрезни усилия.
Чл. 56. Когато фундаментите и стените
се изпълняват от зидани едроразмерни блокове, зидарията се превързва във всеки ред,
ъгъл и място на пресичане с други зидове на
дълбочина не по-малка от 1/3 от височината
на блока.
Чл. 57. При сгради и съоръжения в сеизмични райони с Кс ≥ 0,27 в ъглите на хоризонталните фуги и в местата на пресичане на
стените в сутерена се поставят армировъчни
мрежи с дължина най-малко 2,0 m и с напречно сечение на надлъжната армировка
не по-малко от 1,0 cm 2 . Мрежите се поставят
през 50 cm по височина.
Чл. 58. (1) Дълбочината на фундиране
на строежите се доказва с проверка за устойчивост (крайно гранично състояние на
носещата способност на земната основа при
извънредно съчетание на натоварванията),
като коефициентът на сигурност е 1,20. При
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наличие в земната основа на водонаситени
пясъци, склонни към втечняване, се проверява
и устойчивостта на основата при условие на
втечнени пясъци.
(2) Минималната дълбочина на фундиране
се приема, както следва:
1. за почви от група А – от 0,40 до 0,60 m,
в зависимост от степента на изветряване на
скалата;
2. за почви от групи В и С – 1/15 от височината на сградата или съоръжението, но не
по-малка от 0,80 m;
3. за почви от групи D и E – 1/10 от височината на сградата или съоръжението, но не
по-малка от 0,80 m.
Раздел III
Стоманобетонни конструкции
Чл. 59. (1) Монолитните стоманобетонни
конструкции (колони, стойки на рамки, греди,
ригели и шайби), които поемат сеизмичните
сили, се конструират при спазване изискванията на нормативните актове за проектиране
на бетонни и стоманобетонни конструкции
и на приложение № 7 – табл. 7.1, 7.2 и 7.3 и
фиг. 7.1, 7.2 и 7.3, което осигурява дуктилното
им поведение.
(2) Монолитните стоманобетонни стени
(шайби) с отвори се изчисляват като рамкови
или рамково-диафрагмени конструкции и се
конструират в съответствие с приложение
№ 7 – табл. 7.1, 7.2 и 7.3 и фиг. 7.1, 7.2 и 7.3.
(3) Класът на бетона по якост на натиск
за стоманобетонни конструкции, които поемат сеизмичните сили, е не по-нисък от В25
(С20/25). Допуска се за строежи с клас на
значимост І да се използва бетон с клас В20
(С16/20).
(4) Монолитните стоманобетонни конструкции, които не поемат сеизмични сили,
се конструират при спазване изискванията
на нормативните актове за проектиране на
бетонни и стоманобетонни конструкции.
(5) С изключение на укрепващите вертикални пояси и неносещите зидани стени не се
допуска насаждане на стоманобетонни стени
и колони върху плочи поради концентрация
на усилия и деформации в недисипативен
елемент.
Чл. 60. (1) При изчисляване на якост по
нормални към надлъжната ос на елемента
сечения, подложени на огъване и нецентричен натиск, характеристиката на натисковата
зона на бетона ξR се определя в съответствие
с изискванията на нормативните актове за
проектиране на бетонни и стоманобетонни
конструкции, като се умножи с коефициент 0,85.
(2) Изчисляването на стоманобетонните
стени (шайби) за носеща способност на срязване срещу хлъзгане при сеизмични въздействия
се извършва в съответствие с т. 5.5.3.4.4 от
БДС ЕN 1998-1.

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4
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Чл. 61. Сна ж дането на армировката в
участъците на съединенията на елементите
(колона-греда, колона-колона, греда-греда) и
в местата, където е възможно образуването
на пластични зони, следва да се ограничава.
Чл. 62. При конструиране на колоните
съгласно табл. 7.1 от приложение № 7 се
допуска снаждане на надлъжната армировка
в крайните сечения на колоните. В този случай разстоянието на стремената в участъка
на снаждане на надлъжната армировка се
приема не повече от шест пъти диаметъра
на надлъжната армировка.
Чл. 63. В сглобяеми греди и плочи не се
допуска снаждане посредством застъпване на
надлъжната опънна армировка на разстояние,
по-малко от два пъти дебелината на елемента
от мястото на съединенията. В този случай
по цялата дължина на застъпването се предвиждат стремена.
Чл. 64. При нецентрично стъпване на гредите върху колоните ексцентрицитетът между
геометричните центрове на двете сечения
се приема не по-голям от 1/4 от размера
на колоната откъм страната на стъпване на
гредата (фиг. 2).
Чл. 65. Максималната широчина на гредите, които стъпват върху стоманобетонни
колони (фиг. 3), се определя по условието
b ≤ bc +

hc
≤ 2bc .
2

Чл. 66. (1) За двустранни и едностранни
плочогредови сечения с плоча в натисковата
зона, стъпващи върху стоманобетонни колони,
се приема, че армировката в плочата работи
съвместно с гредата (фиг. 4):
1. при вътрешни колони и при наличието
на напречни греди – 4 пъти дебелината на
плочата, мерено от ръба на колоната за всяка
страна (фиг. 4а);
2. при вътрешни колони, когато липсват
напречни греди – 2,5 пъти дебелината на
плочата, мерено от ръба на колоната за всяка
страна (фиг. 4б);
3. при външни колони и при наличието
на напречни греди – 2 пъти дебелината на
плочата, мерено от ръба на колоната за всяка
страна (фиг. 4в);
4. при външни колони, когато липсват напречни греди – армировката, разположена в
участъка на широчината на колоната (фиг. 4г).
(2) В случаите по ал. 1 най-малко 75 на
сто от армировката минават през колоната
или се анкерират в нея.
Раздел IV
Скелетни сглобяеми и монолитни сгради
Чл. 67. Хоризонталните сили в скелетните
сглобяеми и монолитни сгради може да се
поемат, както следва: от скелета; от скелета,
запълнен със зидария; от скелета, укрепен с
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диагонални или вертикални връзки; от шайби или корави ядра или като комбинация от
тези елементи.
Чл. 68. (1) Възлите на стоманобетонния
скелет се конструират при спазване на изискванията по чл. 59.
(2) При сглобяемите конструкции се отчита
влиянието на съединенията върху капацитета
на конструкцията за дисипиране на енергия,
както и възможността за деградация на реагиране (понижаване на носещата способност
и коравината) при циклични деформации след
пластифициране. За отчитане на тези ефекти
се използват указанията, дадени в т. 5.11 от
БДС ЕN 1998-1.
Чл. 69. За ограждащи стени на стоманобетонния скелет се използват леки стени от
ефективни материали. За ограждащи стени
се допуска използването на зидарии съгласно
чл. 83.
Чл. 70. Допуска се използването на самоносещи стени в следните случаи:
1. при разстояние между колоните, обрамчващи стените, не по-голямо от 7,20 m;
2. при височина на сградите, мерено от
терена, изпълнявани в сеизмични райони със
сеизмичен коефициент:
а) 0,05 ≤ Кс < 0,15 – до 20 m;
б) 0,15 ≤ Кс ≤ 0,27 – до 18 m;
в) Кс > 0,27 – до 12 m.
Чл. 71. (1) При скелетни сгради зидарията
на самоносещите стени се свързва със скелета
на сградата посредством еластични връзки.
(2) Между самоносещите стени и колоните на скелета се предвижда фуга (междина)
не по-малка от 20 mm, която се запълва с
нискоякостни материали (като клас на якост
на натиск на вароциментов разтвор М 1 N/
mm 2 и др.).
(3) По цялата дължина на самоносещите
стени на нивата на етажните конструкции се
предвиждат земетръсни пояси, свързани със
скелета на сградата.
Чл. 72. (1) Стълбищните и асансьорните
клетки на скелетните сгради се конструират
като вградени конструкции, разрязани на
отделни етажни нива и неоказващи влияние
върху коравината на скелета, или като корави
ядра, свързани с конструкцията, продължаващи непрекъснато по височина на сградата
и поемащи сеизмични сили.
(2) За скелетни сгради с височина до пет
надземни етажа включително в сеизмични
райони с 0,10 Кс ≤ 0,27 се допуска стълбищните и асансьорните клетки в очертанието на
сградата да се изпълняват като самостоятелни
конструкции, отделени от скелета є.
Чл. 73. Конструктивните схеми се избират
така, че развитието на пластичните зони да
става най-напред в хоризонталните елементи на скелета (ригели, щурцове, свързващи
греди и др.).
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Чл. 74. При проектирането на високи скелетни сгради с височина, по-голяма от 16 етажа,
освен деформациите от огъване и хлъзгане
се отчитат и деформациите от нормалните
сили в колоните на скелета и деформациите
на земната основа, като се извършва проверка
на устойчивост срещу обръщане.
Чл. 75. Гредите (ригелите) се свързват с
крайните колони кораво независимо от приетата статическа схема при изчислението.
Чл. 76. Когато сеизмичните сили се поемат
от скелета и пълнежната зидария, класът на
якост на натиск на разтвора за зидарията се
определя чрез изчисления, като той не трябва
да е по-нисък от:
1. за райони с 0,10 ≤ Кс ≤ 0,27 – М 2,5 N/mm 2;
2. за райони с Кс > 0,27 – М 5 N/mm 2 .
Раздел V
Едропанелни сгради и сгради с монолитно
излети стоманобетонни носещи стени
Чл. 77. Едропанелните сгради се проектират при спазване на следните изисквания:
1. хоризонталните и вертикалните диафрагми преминават непрекъснато през цялата
площ и височина на сградата; допуска се по
изк лючение прекъсване на вертика лните
стенни диафрагми и замяната им с друг вид
носещи конструкции, осигуряващи пренасянето на сеизмичните сили до фундамента; при
това в изчисленията се отчита допуснатата
нерегулярност по височина на конструкцията
(приложение № 2 и забележките към табл. 3);
2. подовите конструкции се проектират
като хоризонтални диафрагми с достатъчна
коравина, за да изравняват хоризонталните
премествания между вертикалните носещи
елементи на отделните нива;
3. лоджиите се проектират вградени с
дължина, равна на разстоянието между две
съседни стени; в местата на разместване на
лоджиите, в равнината на външните стени се
конструират стоманобетонни рамки;
4. сградите се проектират предимно със
симетрично разположени надлъжни и напречни стени; изключение се допуска, при
условие че се отчитат допълнителните усилия
от усукване;
5. свързването между стенните и подовите
панели осигурява поемането на явяващите
се усилия и необходимата коравина на елементите.
Чл. 78. (1) Стенните панели може да се
армират с пространствени скелети или заварени мрежи.
(2) Когато сеизмичните сили се поемат от
трислойни външни стенни панели, вътрешният
носещ бетонен слой се предвижда с дебелина
най-малко 80 mm.
Чл. 79. Необходимото напречно сечение на
металните връзки във фугите между панелите
се определя чрез изчисления, като то не трябва
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да е по-малко от 1 сm 2 на един линеен метър
фуга, а за сгради с височина до пет етажа в
райони със сеизмичен коефициент Кс ≤ 0,27 – не
по-малко от 0,5 сm 2 на един линеен метър.
Металните връзки се поставят на разстояние
една от друга не по-голямо от 1,50 m.
Чл. 80. (1) Връзките между панелите се
разполагат по контура в съответствие с изчислените усилия така, че да има възможност
за развитието на нееластични деформации.
Съединенията трябва да дават възможност за
замонолитване и за контрол на изпълнението
и да са непрекъснато разположени, за да се
избегне концентрация на усилията.
(2) При поемане на срязващите усилия
в хоризонталните фуги на стенните панели
триенето не се отчита.
(3) При поемане на срязващите усилия
във фугите се допуска да се отчита и силата
на триенето, ако чрез изчисления се докаже,
че при най-неблагоприятната комбинация на
натоварване, включваща сеизмичните сили,
в хоризонталните фуги на стенните панели
действат натискови нормални сили. Силата на
триене се приема не по-голяма от 30 на сто
от минималната възможна натискова сила.
Раздел VI
Сгради с носещи зидани конструкции
Чл. 81. В сеизмични райони се допуска
зиданите конструкции да се използват като
носещи конструкции при спазване на изискванията за допустима височина и етажност
на сградите съгласно табл. 5.
Чл. 82. (1) За носещи конструкции се използват плътни тухли или тухли с вертикални
кухини при процент на кухинност не повече
от 25. Максималният размер на вертикалните
кухини се приема не по-голям от 12 mm.
(2) Не се допуска използването като носещи
конструкции на тухли с надлъжни кухини,
преминаващи успоредно или напречно на зида.
(3) За сеизмични райони с Кс ≤ 0,27 се допуска
използването на тухли с надлъжни кухини като
неносещи ограждащи и преграждащи стени.
Чл. 83. Якостните показатели на използваните материали за зидарии, поемащи сеизмичните сили, отговарят на следните изисквания:
1. якостта на натиск на тухлите е не пониска от 7,5 N/mm 2;
2. минималната якост на натиск на бетонните елементи за зидарии (в т.ч. от леки
бетони с обемно тегло не по-малко от 1200
kg/m 3) е не по-малка от 10 N/mm 2;
3. минималната якост на камъка за каменни
зидарии е не по-ниска от 10 N/mm 2;
4. минималният клас на якост на натиск
на вароциментовия разтвор за зидарии, изпълнявани при летни условия, е не по-нисък от
М 2,5 N/mm 2 , а за зидарии, изпълнявани при
зимни условия – не по-нисък от М 5 N/mm 2;
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5. за панели от зидани елементи класът на
якост на натиск на разтвора е не по-нисък
от М 5 N/mm 2 .
Чл. 84. (1) Зиданите конструкции се изчисляват за едновременното действие на сеизмичните сили в хоризонтално и вертикално
направление.
(2) Хоризонталната компонента на изчислителната сеизмична сила се определя по
формула (1).
(3) Вертикалната компонента на сеизмичната сила се определя, както следва:
1. за сеизмични райони с Кс ≤ 0,15 – 15
на сто от съответното вертикално статично
натоварване;
2. за сеизмични райони с Кс > 0,15 – 30
на сто от съответното вертикално статично
натоварване.
(4) Направлението на действие на вертикалната компонента (нагоре или надолу) се
приема за най-неблагоприятното напрегнато
състояние на разглеждания елемент.
Чл. 85. (1) При неармирани зидани конструкции етажната височина на сградите се
приема не по-голяма от:
1. за райони с Кс ≤ 0,10 – 5,0 m;
2. за райони с 0,10 < Кс ≤ 0,27 – 4,0 m;
3. за райони с Кс > 0,27 – 3,5 m.
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(2) В случаите по ал. 1 отношението на
етажната височина към дебелината на стената
се приема не по-голямо от 14.
Чл. 86. Носещите тухлени стени се обрамчват със стоманобетонни колони и пояси.
Чл. 87. (1) В сгради със зидани носещи
стени освен външните надлъжни стени се
предвижда не по-малко от една вътрешна
надлъжна стена.
(2) Разстоянието между осите на напречните стени се определя чрез изчисления, като
то не трябва да е по-голямо от определеното
в табл. 6.
Чл. 88. На нивото на етажните и покривните конструкции се предвиждат стоманобетонни
пояси по всички носещи надлъжни и напречни
стени с широчина, равна на широчината на
зида, и с височина не по-малка от 200 mm.
Поясите се проектират от бетон с клас по
якост на натиск не по-нисък от В20 (С16/20).
Чл. 89. Участъци от стени и корнизи, излизащи над покривите с повече от 400 mm,
се армират или свързват с монолитни стоманобетонни колони и пояси.
Чл. 90. Размерите на елементите на зиданите конструкции, определени чрез изчисления,
се приемат не по-малки от определените в
табл. 7.
Таблица 7

Размери на елементите на зиданите конструкции
Сеизмични райони с Кс

№
по
ред

Елементи на зиданите
конструкции

1.

Широчина на междупрозоречните стени

2.

Широчина на отворите

3.

Отношение на широчи- не по-малко
ната на междупрозоречот 0,33
ните стени към широчината на отвора

не по-малко от
0,50

не по-малко от
0,75

4.

Издаване на стените в не повече от
план
2,0 m

не повече от 1 m

–

Kc ≤

0,10

640 mm

0,10 <

Kc ≤

0,27

900 mm

не повече от не повече от 3,0 m
3,60 m

Забележки

Kc

> 0,27

1160 mm

1. За
�������������������
ъглови
����������������
междупрозоречни стени широчината се приема с 25 cm
повече от посочените
стойности.

не повече от
2,40 m

2.
Междупрозоречните стени с по-малка
широчина се армират
или обрамчват със стоманобетонни колони и
пояси.
Допускат се по-големи
отвори, ако са обрамчени със стоманобетонни рамки.
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Чл. 91. Щурцовете над отворите се предвиждат с широчината на зида, като стъпването
върху него е най-малко 350 mm. При отвори
до 1,5 m стъпването може да е 250 mm. В
сгради с носещи тухлени стени щурцовете се
свързват със стоманобетонни пояси.
Чл. 92. Меж д уета ж ни те и пок ривни те
панели стъпват върху тухлени и каменни
зидове посредством стоманобетонни пояси.
Поясите преминават на нивото на панелите,
а стъпването се приема не по-малко от:
1. при стени, изпълнени на място – 120 mm;
2. при стени от тухлени панели – 90 mm.
Чл. 93. (1) Гредите на стълбищните площадки се закотвят в зидарията най-малко
250 mm и се анкерират.
(2) Сглобяеми те ст ъ лбищни рамена и
площадки се закрепват към етажните конструкции.
(3) Не се доп ускат конзолни ст ъпа ла,
запънати в зидарията, без стоманобетонни
греди и пояси.
Раздел VII
Предварително напрегнати стоманобетонни
конструкции
Чл. 94. В предварително напрегнати стоманобетонни конструкции, които се изчисляват
на извънредно съчетание на натоварванията,
при отчитане на сеизмичните въздействия,
усилията, определени от условията за якост
на сеченията, трябва да превишават усилията
при образуване на пукнатини не по-малко от
25 на сто.
Чл. 95. За напрегната армировка се предвижда армировка с браковъчен минимум на
относително удължение при скъсване наймалко 4 на сто.
Чл. 96. (1) За елементи, напрегнати на
стенд, се допуска използването на кръгъл
гладък тел, ако в краищата на елементите са
поставени закотвящи устройства.
(2) В земетръсни райони с Кс > 0,27 не
се допуска използването на оребрени телове
без закотвящи приспособления, както и на
прътова армировка с периодичен профил с
диаметър, по-голям от 28 mm.
Чл. 97. (1) В земетръсни райони се прилага
напрегната армировка със сцепление с бетона.
(2) Допуска се прилагането на напрегната
армировка без сцепление с бетона в следните
случаи:
1. при подови и покривни конструкции,
които не са вк лючени като съдействащи
елементи при оразмеряването на огъване
на вертикалните носещи елементи (рамки,
шайби), а служат само като хоризонтални
диафрагми;
2. частично напрегнати греди, при които
най-малко 80 на сто от носещата способност
се осигурява с обикновена ненапрегната армировка.
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Чл. 98. Участъците на анкериране на напрегнатите снопове се разполагат извън зоните,
в които се очаква развитието на пластични
деформации.
Раздел VIII
Стоманени конструкции
Чл. 99. При проектирането на стоманени
конструкции в сеизмични райони се използват материали, които отговарят на следните
изисквания:
1. допускат развитието на нееластични
деформации;
2. опънната якост (якостта при скъсване) е
най-малко с 30 на сто по-висока от границата
на провлачване на стоманата;
3. остатъчното удължение при скъсване е
не по-малко от 15 на сто;
4. за натоварени на опън болтове и връзки
се използват предимно високоякостни стомани, които отговарят на изискванията на
съответните спецификации.
Чл. 100. Подовите и покривните конструкции се проектират обикновено с коравина,
която осигурява работата им в равнината
като корав недеформируем диск.
Чл. 101. При проектирането на стоманени
конструкции в сеизмични райони се спазват
следните изисквания:
1. не се допуска използването на подвижни
лагери за опиране на главните носещи елементи върху колоните;
2. хоризонталните диафрагми се осигуряват
чрез подходящи връзки срещу отделянето им
от подпорите;
3. гредите и фермите се осигуряват срещу
странични премествания, като се вземат мерки
за ограничаване поемането на хоризонталните
сили от закрепващите болтове, работещи на
срязване;
4. осигурява се възможност за развитието
на пластични деформации в конструкциите;
концентрацията на напреженията вследствие
на нагъсто разположени заварени шевове,
на л и ч ие на о т вори, вд л ъбнат и н и, резк и
изменения на сеченията и др. се свежда до
минимум;
5. в съединения с болтове, работещи на
срязване и смачкване, за които е меродавно
съчетанието на натоварванията и въздействията с участие на сеизмичното въздействие,
изчислителната носимоспособност на болтовете на срязване трябва да е най-малко с
20 % по-висока от носимоспособността на
смачкване.
Чл. 102. Максималната стройност на елементите на стоманените конструкции, при
които меродавната изчислителна комбинация
от усилия включва и сеизмичните сили (с
изключение на въжените конструкции), се
приема съгласно нормативния акт за проектиране на стоманени конструкции.
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ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 103. (1) Изискванията на тази глава
се прилагат при проектирането на основните елементи и съоръжения на железопътни
линии, републикански и местни пътища за
сеизмични райони с Кс ≥ 0,10.
(2) Производствените, спомагателните,
складовите и други сгради с транспортно
предназначение се проектират при спазване
изискванията на глави първа, втора и трета.
Чл. 104. Изчислителната сеизмична сила
се определя по формула (1).
Чл. 105. При проектирането на тунели с
дължина, по-голяма от 500 m, и на мостове
с обща дължина, по-голяма от 500 m, с подпорно разстояние, по-голямо от 50 m, или
с височина на опорите, по-голяма от 50 m,
сеизмичният коефициент Кс и динамичните
коефициенти βi се определят въз основа на
данни от геоложки и инженерно-сеизмологични изследвания.
Чл. 106. При проектирането на транспортни
съоръжения, включително мостове и тунели,
които не са посочени в чл. 105, Кс се приема
съгласно приложение № 5.
Чл. 107. Числените стойности на коефициента на значимост С на транспортните
съоръжения са съгласно табл. 2.
Чл. 108. Числените стойности на коефициента на реагиране R на транспортните
съоръжения са съгласно табл. 3.
Чл. 109. При проучването и проектирането
на транспортни съоръжения за площадки с
особени инженерно-геоложки условия (наличие на минни разработки, на карст и др.п.)
чакълестите почви се отнасят към група С
съгласно табл. 1.
Чл. 110. Динамичните коефициенти βi се
определят по формули (3), (4) и (5), както
следва:
1. за тунели – в зависимост от групата на
почвата, в която е проектиран тунелът, а за
тунели с дължина над 500 m – съгласно чл. 105;
2. за мостове и подпорни стени – в зависимост от почвата под нивото на фундирането,
като при нееднородни почви се отчитат среднотежестните стойности съгласно чл. 15, ал. 4;
3. за насипи и тръби под насипи – в зависимост от почвата под основата на насипа и
съгласно чл. 15, ал. 4.
Раздел II
Трасиране на пътища
Чл. 111. При трасирането на пътища в
райони със сеизмичен коефициент Кс ≥ 0,10
неблагоприятните участъци, като свлачища,
зони на възможни срутвания, заблатени места
и др.п., се избягват.
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Чл. 112. (1) Допуска се трасирането на
пътища в райони със сеизмичен коефициент
Кс ≥ 0,15 в нескални участъци при наклон,
по-голям от 1:1,5, въз основа на специални
инженерно-геоложки проучвания.
(2) Не се допуска трасирането на пътища
в нескални участъци с наклон, по-голям или
равен на 1:1.
Раздел III
Земно тяло и горно строене на железопътни
линии
Чл. 113. (1) В райони със сеизмичен коефициент Кс ≥ 0,27 и с височина на насипите
(дълбочина на изкопите), по-голяма от 4 m,
откосите на земното тяло от нескални почви
се приемат с наклон 1:(b + 0,25), където 1:b
е наклонът на откосите, проектирани в несеизмични райони. Откоси с наклон 1:2,25 и
по-полегати от тях се проектират при спазване
изискванията на тази наредба.
(2) Допуска се откоси на изкопи, разположени в скални почви, както и откоси на насипи
от скални почви със съдържание на по-малко
от 20 на сто запълнител, да се проектират по
същия начин както за несеизмични райони.
Чл. 114. Площадката на земното тяло
върху склоновете се разполага изцяло върху
тераса, изрязана в склона, или изцяло върху
насипа. Преходните участъци се проектират
с минимална дължина.
Чл. 115. В райони със сеизмичен коефициент Кс ≥ 0,15 железопътните насипи, разположени върху склонове при скални терени с
наклон, по-голям от 1:1, се укрепват.
Раздел IV
Мостове
Чл. 116. Мостовете се разполагат извън
зоните на тектоничните разломи, в участъци
на речни долини с устойчиви склонове.
Чл. 117. При избора на конструктивна схема
се предпочитат гредови мостове с прости и
непрекъснати греди.
Чл. 118. Строителство на дъгови мостове
се допуска само при наличието на скална
основа. Петите на сводовете и на дъгите се
опират на монолитни опори и се разполагат
възможно по-ниско.
Чл. 119. В район със сеизмичен коефициент
Кс > 0,15 минималното разстояние (l) в mm
между челото на носещата греда и вътрешния ръб на устоя или стълба се определя по
формулата:
l = a + 1,7 L + 7 H ,
(15)
където:
а се приема, както следва:
– 150 mm – при отвор до 30 m;
– 250 mm – при отвор, по-голям от 30 m;
L е подпорното разстояние, m;
H – средната височина на колоните, m.
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Чл. 120. В райони със сеизмичен коефициент Кс > 0,15 при нескална почва устоите
или стълбовете на мостове с рамкови опорни
конструкции се подпират върху общ фундамент.
Чл. 121. Основите на фундаментите се проектират хоризонтални. Отстъпи се допускат
само при скални почви.
Чл. 122. Мостовете се изчисляват за якост,
а при необходимост – и за устойчивост на
конструкцията им при сеизмични въздействия.
Чл. 123. При изчисляването на мостовете се
отчита съвместното действие на сеизмичните
сили, на постоянните натоварвания, на триенето
на подвижните части в опорните устройства
и на натоварването от подвижния състав. Изчисляването се съобразява с наличието или
липсата на подвижен състав върху моста.
Чл. 124. (1) При определяне на изчислителната сеизмична сила за мостове коефициентите
на натоварване за различните видове товари
се приемат съгласно приложение № 4.
(2) Коефициентите на съчетание на разрезните усилия от постоянни и подвижни
товари и сеизмични въздействия се приемат
равни на 1.
Чл. 125. (1) При изчисляване на конструкциите на мостовете на устойчивост и при изчисляване на връхните конструкции на якост
при отвори, по-големи от 18 m, се отчитат
вертикалната и хоризонталната компонента
на сеизмичното въздействие. В този случай
вертикалната компонента се определя по
формула (1), умножена с 0,90.
(2) Изчислителните сеизмични сили, съответстващи на хоризонталните компоненти
на сеизмичното въздействие, се отчитат поотделно по оста и напречно на оста на моста.
Чл. 126. При изчисляване на опорните
анкерни болтове на якост изчислителната
сеизмична сила се умножава с 1,5. В случай
че сеизмичното въздействие се предава на
опората без участието на анкерните болтове,
съответната изчислителна сеизмична сила не
се увеличава.
Чл. 127. (1) При изчисляване на конструкциите на мостове срещу обръщане коефициентът
на сигурност срещу обръщане се умножава със:
1. з а конс т ру к ц и и в ърх у о бщ фу н дамент – 0,9;
2. за конструкции, опиращи се на отделни
опори – 1.
(2) При изчисляване на конструкциите на
мостове срещу хлъзгане коефициентът на
сигурност се умножава с 0,9.
Чл. 128. При проектиране на фундаменти
ексцентрицитетът е1 на равнодействащата на
активните сили по отношение на центъра
на тежестта на сечението на фундамента се
ограничава, както следва:
1. при фундиране върху нескална основа
e1 ≤ 1,5ρ;
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2. при фундиране върху скална основа
e1 ≤ 2ρ, където ρ е разстоянието от центъра
на тежестта на стъпката на фундамента до
най-отдалечената ядрова точка от страна на
най-натоварения ръб.
Чл. 129. При изчисляването на якост и
устойчивост на конструкциите по гранично
състояние и по допустими напрежения коефициентът за условие на работа γk се приема
съгласно табл. 4, като се отчитат и сеизмичните въздействия.
Раздел V
Тръби под насипи
Чл. 130. За райони със сеизмичен коефициент К с > 0,15 се предвиждат предимно
стоманобетонни тръби със затворен профил.
Чл. 131. Когато за райони със сеизмичен
коефициент К с > 0,15 се проектират стоманобетонни правоъгълни тръби, покрити със
сглобяеми стоманобетонни плочи, меж ду
плочите и стените се предвиждат връзки.
Раздел VI
Подпорни стени
Чл. 132. (1) Допуска се използването на
суха каменна зидария за подпорни стени с
височина до 3 m.
(2) Не се допуска използването на суха
каменна зидария за подпорни стени за железопътни линии в райони с Кс > 0,10 и за
автомобилни пътища в райони с Кс > 0,15.
Чл. 133. (1) Височината на подпорните
стени, мерено от основата на фундамента за
стени от бетон, бутобетон или каменна зидария на разтвор, се приема не по-голяма от:
1. за райони с Кс ≤ 0,15 – 10 m;
2. за райони с Кс > 0,15 – 5 m.
(2) В случаите, които не са посочени в
ал. 1, подпорните стени се проектират от
стоманобетон.
Чл. 134. Подпорните стени се разделят
с вертикални фуги на секции по дължина
така, че стъпките на всяка секция да бъдат
на еднородни почви. Дължината на секцията
е не по-голяма от 12 m.
Чл. 135. При разполагане на основите на
съседни секции на различни нива преходът
на едното към другото ниво се осъществява
на стъпала при отношение на височината към
широчината на стъпалото 1:2.
Раздел VII
Тунели
Чл. 136. (1) При избора на трасето на тунела се избягват тектонични разломи, като
се предпочитат почви с еднородни сеизмични
характеристики.
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(2) В участъците на тектонични разломи,
които се пресичат от тунели и по които е
възможно раздвижване на земни маси, се
предвиждат съответните мерки за сигурност
на съоръжението.
Чл. 137. За тунели в планински райони със
сеизмичен коефициент Кс ≤ 0,15 се допуска
облицоване с торкретбетон, съчетано с анкерно закрепване.
Чл. 138. В райони със сеизмичен коефициент Кс ≤ 0,15 се допуска използването на
бетонни портали.
Чл. 139. В местата на присъединяване към
основния тунел на камери и спомагателни
тунели (вентилационни, дренажни и др.) се
предвиждат деформационни фуги.
Г л а в а

п е т а

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 140. (1) При проектирането на безнапорни съоръжения от всички класове на
значимост и на водоподпорни съоръжения от
класове ІІІ и ІІ, както и за предварителни
проучвания на водоподпорни съоръжения от
клас ІV съгласно табл. 2 сеизмичността на
площадката се определя съгласно приложения
№ 2 и 3, като се отчитат и инженерно-геоложките данни за нея.
(2) При проектирането на водоподпорни
съоръжения в райони с Кс ≤ 0,05 и при почви
от група D се приема Кс = 0,10.
(3) Проектирането на водоподпорни съоръжения в райони с Кс > 0,27 и при почви от
група D се допуска след технико-икономическа
обосновка.
Чл. 141. Водоподпорни съоръжени я от
клас ІV се проектират по уточнени характеристики на сеизмичното въздействие, които
се определят въз основа на микросеизмични
изследвания.
Чл. 142. При проектирането водоподпорните съоръжения се осигуряват на сеизмични
въздействия и за периода на изграждането
им, като сеизмичният коефициент се умножава с 0,5.
Чл. 143. (1) Хидротехническите съоръжения, земната основа и бреговите склонове в
отвора на съоръжението и в зоната на водохранилището се проектират при спазване
изискванията на чл. 15, 151 и 152.
(2) За водоподпорни съоръжения от клас ІV,
разположени в райони с Кс > 0,10, може да се
извършват допълнителни изчисления с реални
или синтезирани акселограми, най-вероятни
за района, в който попада съоръжението.
Максималните амплитуди на ускоренията в
земната основа се приемат не по-малко от
Кс g. В този случай съоръженията се изчисляват на сеизмични въздействия при отчитане
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развитието на нееластични деформации в
конструкцията и при допускане на частични
повреди, които не застрашават общата сигурност на съоръжението.
Чл. 144. Хидротехническите съоръжения
и земната основа се изчисляват при спазване
изискванията на нормите за проектиране на
съответните видове съоръжения, като се отчита и изчислителното сеизмично въздействие,
определено съгласно чл. 15. При изчисленията
се вземат предвид сеизмичните въздействия
от теглото на съоръжението, от присъединената водна маса (или хидродинамичното
налягане), от вълните във водохранилището
и от динамичните натоварвания на почвата,
предизвикани от земетресение.
Чл. 145. (1) Деформационните и якостните
характеристики на материалите в съоръжението се определят експериментално. Допуска
се приемането на деформационни характеристики, осреднени по цялото сечение или
по обема на съоръжението. При отчитане на
сеизмичните въздействия съгласно чл. 15 се
допуска използването на статичните якостни характеристики, като допълнителният
коефициент γk за бетонни и стоманобетонни
конструкции се приема 1,20.
(2) При динамичното изследване с реални и синтезирани акселограми се използват
изчислителните динамични деформационни
и якостни характеристики на материалите.
(3) При наличие на несвързани водонаситени почви в основата или в тялото на съоръжението се извършва оценка на минималната им
допустима плътност, удовлетворяваща условието на динамична устойчивост на структурата,
както и на възможността за намаляване на
якостта на срязване вследствие втечняване на
почвата при сеизмични въздействия.
Чл. 146. За съоръжения от земноскални
материали се допускат остатъчни деформации
и частични повреди (слягания, премествания,
пукнатини и др.), които няма да имат опасни
последствия и да доведат до разрушаване на
съоръжението, ако същите могат да бъдат
отстранени след земетресение. Запазването на
елементите на напорния фронт при повторно
въздействие на земетръс трябва да се осигурява
без ремонт с два пъти по-нисък сеизмичен
коефициент. За бетонни и стоманобетонни
хидротехнически съоръжения граничните
състояния се определят в съответствие с
изискванията на нормативните актове за
конкретните видове съоръжения.
Чл. 147. Скалните масиви, образуващи
бреговите склонове, преместването и падането
на които може да предизвикат повреди на
основните съоръжения на хидровъзела или
да доведат до образуване на опасни преливни
вълни, се проверяват на устойчивост и на
сеизмични въздействия.
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Чл. 148. За хидротехнически съоръжения
от клас ІV едновременно с изчисляването на
сеизмични въздействия се извършват както
експериментални (в т.ч. моделни), така и натурни изследвания на частично изпълнени и
действащи съоръжения за уточняване на динамичните характеристики на съоръженията
и на методите за изчисления.
Чл. 149. За съоръженията от клас ІV в
проекта се включва задължително раздел по
организация на инструментални наблюдения
върху поведението на съоръженията, основата
и бреговите склонове при земетресение.
Чл. 150. Сгради, кранови естакади, опори,
електропроводи и други обекти в хидровъзела
се проектират в съответствие с изискванията
на глави първа, втора и трета.
Раздел II
Сеизмични въздействия
Чл. 151. (1) При изчисляване на водопровеждащи и хидротехнически съоръжения на
якост по едномерна (конзолна) и двумерна
схема се отчитат хоризонталните сеизмични въздействия по надлъжно и напречно
направление спрямо оста на съоръженията.
При изчисляване по пространствена схема се
отчита и наклоненото действие на сеизмичните сили, които имат същите направления в
план и ъгъл на наклона спрямо хоризонта 30°.
(2) При изчисляване на хидротехническите
съоръжения на устойчивост се отчита найопасното от посочените в ал. 1 направление
на сеизмичните въздействия. Стойността на
сеизмичното ускорение при основата се приема равна на Кс g.
Чл. 152. (1) В общия случай на изчисляване
на хидротехническите съоръжения проекцията Eikj на изчислителната сеизмична сила
по направление j, приложена в точка „k“,
съответстваща на i-тата форма на собствените
трептения и действаща върху елемент с тегло
Q k , се определя по формулата:
Eikj = CRK c β iη ikj Qk
(16),
където:
R е коефициентът на реагиране съгласно
табл. 3;
C – коефициентът на значимост на съоръженията съгласно табл. 2;
Kc – сеизмичният коефициент; определя се
съгласно чл. 140, 141 и 142;
η ikj – коефициентът на разпределение на
изчислителното сеизмично въздействие, съответстващо на i-тата форма на собствените
трептения на конструкцията в точка „k“ по
направление j; определя се по формула (6);
Q k – теглото на елемента на съоръжението, отнесено към точка „k“ и включващо
присъединената водна маса в съответствие с
изискванията на чл. 154;

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

βi – динамичният коефициент, който се
определя, както следва:
1. за почви групи А и В:
а) при Ti > 0,10 s – по формула (3);
б) при Ti ≤ 0,10 s – по формулата:
(17);
β i = 1,5 + 10Ti ≤ 2,50
2. за почви група С:
а) при Ti > 0,15 s – по формула (4);
б) при Ti ≤ 0,15 s – по формулата:
β i = 1, 5 + 6, 67Ti ≤ 2,50

(18);

3. за почви група D:
а) при Ti > 0,2 s – по формула (5);
б) при Ti ≤ 0,2 s – по формулата:
β i = 1,5 + 5Ti ≤ 2,50

(19).

(2) Коефициентът βi се умножава допълнително със следните коефициенти:
1. за земноскални съоръжения:
а) за площадки с Кс ≤ 0,15 – с 0,7;
б) за площадки с Кс > 0,15 – с 0,65;
2. за бетонни и стоманобетонни водоподпорни съоръжения:
а) за площадки с Кс ≤ 0,15 – с 1,0;
б) за площадки с Кс > 0,15 – с 0,8.
(3) Стойността на произведението на βi и
допълнителните коефициенти се приема не
по-малка от 0,8.
Чл. 153. При изчисляване на хидротехническите съоръжения по едномерна схема за
хоризонтално направление на сеизмичното
въздействие сеизмичните сили се определят
по формула (1). В случай на наклонено сеизмично въздействие големината на Кс при
определяне на хоризонталната компонента на
сеизмичните сили се умножава с 0,87, а при
определяне на вертикалната компонента – с
0,9, като се приема βi η ikj = 1,0.
Чл. 154. Теглото на елементите на съоръжението, потопени във вода, се определя, без да
се включва водният подем. Теглото на водата в
порите и празнините на елементите се приема
като допълнително тегло. При отчитане на
инерционното влияние на водата към Q k се
прибавя и теглото на присъединената водна
маса, равна на mwg, където mw е присъединената водна маса, която се определя съгласно
чл. 164 и 165, а g е земното ускорение.
Чл. 155. При изчисляването на хидротехнически тунели и на други подземни съоръжения
се отчитат поотделно:
1. сеизмичното въздействие, предизвикано
от изменението на напрегнатото състояние
на средата вследствие преминаването на сеизмичните вълни;
2. сеизмичните сили от собственото тегло
Q g на съоръжението, които се определят по
формулата:
E k = CRK c K hQk
(20);
3. сеизмичните сили от теглото Q p на свода от скалната маса, които се определят по
формулата:
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E p = CRK c K hQ p

(21),
където K h е коефициент, зависещ от дълбочината на съоръжението под повърхността на
терена; при дълбочина до 100 m големината
на K h се изменя линейно от 1,0 до 0,5, а при
дълбочина над 100 m K h се приема равен на 0,5.
Чл. 156. Хидротехническите тунели се
изчисляват на сеизмични въздействия при
спазване изискванията на чл. 155. При изчисляването се отчита и хидродинамичното
налягане, което се определя в съответствие
с чл. 167.
Чл. 157. Сеизмичните сили върху корави
масивни съоръжения, като ограждащи пристанищни съоръжения, бетонни преливни стени
на нескална основа и др., се определят както
за твърдо тяло на еластична основа.
Чл. 158. (1) При сеизмични въздействия
активният (qa) и пасивният (q p) натиск на
несвързаните почви върху подпорни стени,
язовирни стени и подземни части на други
хидротехнически съоръжения се определят
съответно по формулата:
qa = Cρc gH
q p = Cρc gH

cos 2 (ϕ − θ − ε )

(

cos θ . cos (θ + δ + ε ). 1 + z
2

cos 2 (ϕ + θ − ε )

(

cos 2 θ . cos (θ − δ − ε ). 1 − z 1

)

2

)

2

(22),
,

където:
sin (ϕ − α − ε ). sin (ϕ + δ )
z=
;
cos(θ − α ). cos (θ + δ + ε )
sin (ϕ + α − ε ). sin(ϕ + δ )
z1 =
;
cos (θ − α ). cos(θ − δ − ε )
ρg
ρcg =
– при хоризонтално направление
cos ε
на сеизмичното въздействие;
1 − 0,5CRK
ρ g = ρg
– при наклонено направление
cos ε
на сеизмичното въздействие;
ρ е плътността на почвата при естествена
влажност;
Н – дълбочината на разглежданата точка
от повърхността на стената, мерено от терена;
θ – ъгълът на наклона на повърхността на
стената спрямо вертикалата;
α – ъгълът на наклона на повърхността на
почвата спрямо хоризонта;
δ – ъгълът на триене меж ду почвата и
стената;
ϕ – ъгълът на вътрешно триене на почвата;
ε – ъгълът между вертикалната и резултантната от силата на тежестта ρg и сеизмичните
сили ρg CRKc; ε се определя, както следва:
1. при наклонено направление на сеизмичното въздействие:
c

c

tgε =

0,87CRK c
;
1 − 0,5CRK c

2. при хоризонтално направление на сеизмичното въздействие:
ε = arctg (CRK c ) ;
g – земното ускорение.
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(2) За свързани почви активният (qa) и пасивният (q p) натиск при сеизмични въздействия
се определят като разлика от стойностите
по ал. 1 и приносите на кохезията qc , които
се определят по нормите за проектиране на
подпорни стени, съответно за активния и
пасивния земен натиск.
(3) За водонаситени почви qa и q p се определят по формулите съгласно ал. 1, като се
използва теглото на почвата, облекчено от
водния подем. Сеизмичната сила се определя
от теглото на почвата във водонаситено състояние. В този случай ъгълът на отклонението
на равнодействащата ε = arctg ρ d + ρ w n CRK c ,
ρd − (1 − n )ρ w

където:
ρd е плътността на скелета на почвата;
ρw – плътността на водата;
n – обемът на порите на почвата.
(4) Натискът върху стената от насищащата почвата вода се определя по метода на
статиката.
(5) Когато почвата е изцяло под вода, се
отчита сеизмичното налягане на водата на
повърхността на почвата. То се приема равно
на сеизмичното налягане на водата върху повърхността на стената на същата дълбочина.
Чл. 159. (1) За съоръжения, изчислявани
по едномерна (конзолна) схема, се отчитат
не по-малко от три форми на свободните
трептения. За съоръжения, изчислявани по
двумерна схема, се отчитат не по-малко от 10
форми на свободните трептения за бетонни
язовирни стени и не по-малко от 15 форми – за
язовирни стени от земноскални материали.
За съоръжения от клас ІІ се допуска да се
работи с основния тон на свободните трептения и с приблизителната форма на трептене
на съоръжението, съответстваща на този тон.
(2) Сеизмичните сили върху съоръженията,
изчислявани по едномерна схема, се определят по формула (1), а коефициентът ηik – по
формула (6).
Чл. 160. Опростеният начин за определяне
на сеизмичните сили по чл. 159 за съоръжения
от клас ІІ може да се използва за обосновка
при изграждането на хидротехнически съоръжения.
Чл. 161. При изчисляването на устойчивостта на хидротехническите съоръжения
сеизмичните сили върху хлъзгащата се част
на нескалната земна основа се определят при
стойност на сеизмичния коефициент 0,25 CKc.
Чл. 162. За хидротехнически съоръжения от
земноскални материали се извършва проверка за устойчивостта на откосите на хлъзгане
при спазване изискванията на съответните
нормативни актове. При изчисл яване на
сеизмичните товари върху съоръженията по
двумерна и тримерна схема за проверка на
устойчивостта на откосите се допуска да се
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mw = ρw.h. µ.ψ
(24),
където:
ρw е плътността на водата;
h – дълбочината на водата пред съоръжението, m;
µ – безразмерен коефициент, който се определя по табл. 8;
ψ – безразмерен коефициен т, от чи тащ
ограничеността на дължината на водоема; ψ
се приема, както следва:
– за l/h ≥ 3 – ψ = 1,
– за l/h < 3 – по табл. 9;
l – разстоянието между съоръжението и
срещуположния бряг на водоема (за шлюзове
и подобни съоръжения – разстоянието между
противоположните стени на конструкцията)
на дълбочина 2/3 h от свободната повърхност
на водата.

работи с изчислителните сеизмични сили (Ekj)
в точка „k“ на съоръжението. Изчислителните
сеизмични сили се определят по формулата:

E kj = CQ k RKc

n

∑ [β η ]
i =1

i

2

(23),

ikj
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където βi е динамичният коефициент, определен съгласно чл. 152, при отчитане и на
допълнителните коефициенти.
Чл. 163. При изчисляване на хидротехническите съоръжения на сеизмични въздействия
се отчита и инерционното влияние на водата.
Чл. 164. (1) Хоризонталната присъединена водна маса (mw) за хидротехническите
съоръжения, с изключение на съоръженията
по чл. 165, припадаща се на единица площ
от намокрената повърхност, се определя по
формулата:

Таблица 8
№
Характер на треппо ред тенето на съоръжението
1

2

1.

Ротационни трептения на недеформируемо съоръжение с вертикална
повърхнина откъм
напорната страна,
фундирано на поддаваема земна основа при

2.

3.

Zc ≠ h

Хоризонтални
постъпателни премествания при
недеформируемо
съоръжение:
– с вертикална
напорна страна
– с наклонена напорна стена
Хоризонтални
постъпателни
премествания на
деформируемо съоръжение с вертикална повърхнина
откъм напорна
страна във V-образен отвор

Коефициенти

µ

D

Ω

x

3

4

5

6

Z c R1 −

2h

π

G

Z c R1 −

2h

π

Zc − Z

Zc − h

R1

R1

R1 sin 3 θ

R1 sin 2 θ

µ1

D = µ1

G

0,543Z c − 0,325h 0,325Z c − 0, 210h
Zc − h
0,543Zc − 0,325h

0,543
0,543

R1 sinθ
–

0,6
0,6

–
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1

2

3

4.

Хоризонтални огъвателни трептения
на съоръжение
конзолен тип с
вертикална напорна страна
Хоризонтални
трептения от срязващи деформации
на съоръжения
конзолен тип с
вертикална напорна страна

6.

Хоризонтални
трептения на отделно стоящи
вертикални съоръжения (водни кули,
мостови опори,
пилоти с кръгло
напречно сечение)

7.

БРОЙ 13
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R1 + C1 (a − 1)

R1 + C1 (a − 1)
1 + C 3 (a − 1)

5.
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aR1 − C 2 ( a − 1) aR − C (a − 1)
1
2
z2
a − ( a − 1)
h2

π z

( )
4 h

Хоризонтални
трептения на отделно стоящи
вертикални съоръжения (водни кули,
мостови опори,
пилоти с квадратно
напречно сечение)

d1
2h

π z

( )
4 h

d

6

–

–

–

–

π

d1
2h

2h + d 1
4h + d 1

d
4(1 + 1 )
2h

1
d
1+ 2
2h

d

z 2
( ) 2h
h

5

z 2
( ) 2h
h

2h + d 2
4h + d 2

Забележки:
1. Стойностите на коефициентите R1, G, µ1, C1, C 2 и C 3 се отчитат по табл. 10.
2. Означенията в табл. 8 са, както следва:
z е ординатата на точката от напорната стена, за която се изчислява големината на присъединената водна маса (началото на координатната система се приема на нивото на водната повърхност);
zc – ординатата на центъра на завъртане, която се приема по изчисление, без да се отчита влиянието на водната среда;
θ – ъгълът между напорната стена и хоризонта;
d1 – диаметърът на напречното сечение, m;
d2 – страната на квадратното напречно сечение, m;
a – отношението на ускорението на короната на стената (определено по изчисление, без да се
отчита влиянието на водната среда) към големината на (RK c)g.
3. В случаите, когато ъгълът на наклона θ е равен на 75°, стойностите на безразмерните коефициенти се приемат както при вертикалната стена.
4. Стойността на безразмерния коефициент µ1 за ключовото сечение на симeтрични дъгови стени
се приема съгласно табл. 10. За останалите сечения на дъговата стена стойността на този коефициент
се увеличава линейно до 1,3µ1 в петите.
5. За случаите, които не са посочени в табл. 8, присъединената водна маса се определя чрез изчисления.
Таблица 9

l/h

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,5

3

ψ

0,26

0,41

0,53

0,63

0,72

0,78

0,83

0,88

0,9

0,93

0,96

1
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Таблица 10

Безразмерни коефициенти

Стойности на коефициентите

R1 , G , µ1 , C1 , C 2 и C 3

Отношение

z/h

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

R1

0,23

0,36

0,47

0,55

0,61

0,66

0,70

0,72

0,74

0,74

G

0,12

0,23

0,34

0,45

0,55

0,64

0,72

0,79

0,83

0,85

b/h = 3

0,22

0,38

0,47

0,53

0,57

0,59

0,61

0,62

0,63

0,68

µ1 θ = 90° b / h = 2

0,22

0,35

0,41

0,46

0,49

0,52

0,53

0,54

0,54

0,55

b/h =1

0,21

0,29

0,35

0,38

0,41

0,43

0,44

0,45

0,45

0,44

0,08

0,15

0,18

0,22

0,23

0,23

0,22

0,2

0,18

0,15

C1

0,07

0,09

0,1

0,1

0,09

0,08

0,07

0,07

0,06

0,06

C2

0,04

0,09

0,13

0,18

0,23

0,28

0,34

0,38

0,42

0,43

0,86

0,73

0,59

0,46

0,34

0,23

0,14

0,06

0,02

0

θ

= 30° за всички отноше-

ния

b/h

C3

Забележка. b е широчината на отвора на нивото на водната повърхност.

(2) При извършване на предварителна
оценка на характера на свободните трептения
съгласно табл. 8 се допуска определянето на:
1. трептенията вследствие хлъзгане и завъртане на съоръжението в основата му като
кораво тяло – при бетонни и стоманобетонни
язовирни стени върху нескална основа;
2. трептенията вследствие деформациите
от огъване и срязване на съоръжениятa – при
бетонни и стоманобетонни язовирни стени
върху скална основа;
3. деформациите от срязване на съоръжението – при язовирни стени от земноскални
материали.
(3) Трептенията по ал. 1 се определят така,
че да се получат максимални стойности на
присъединената водна маса.
(4) Ако водата е от двете страни на съоръжението, присъединената водна маса се
приема равна на сумата от присъединените
водни маси, определени за всяка от страните
на съоръжението.
Чл. 165. (1) За отделно стоящи съоръжения,
като водни кули, мостови опори, пилоти и др.,
присъединената водна маса mw , припадаща
се на единица дължина от конструкцията, се
определя по формулата:
mw = ρ w .d 2 . µ
(25),
където:
d е диаметърът на кръглото сечение или
страната на квадратното напречно сечение
на съоръжението, m;

µ – безразмерен коефициент съгласно
табл. 8.
(2) При трептенията на пилоти линейната
присъединена водна маса mw може да се приеме равна на водната маса, еквивалентна на
обема на единица дължина на пилота.
Чл. 166. При изчисляване на безнапорните
съоръжения на якост и устойчивост сеизмичното налягане на водата ( p) може да се
определя по следните начини:
1. при корави масивни ограждащи и кейови пристанищни хидротехнически съоръжения – по формулата:
p = CRK c ρ w ghDψ
Р =

CRK c ρ w gdh22 Ω h

(26);

h1 = hx
2. при отделно стоящи съоръжения по
чл. 165 – по формулата:
p1 = CRK c ρ w gd 2 D
Р1 = CRK c ρ w gd 2 Ω h

(27),

h1 = hx
където:
p е ординатата на диаграмата на хидродинамичното налягане, отнесено към единица
площ от повърхността на съоръжението;
p1 – ординатата на диаграмата на хидродинамичното налягане, отнесено към единица
височина на отделно стоящо съоръжение;
P – сумарното хидродинамично налягане
на единица дължина на съоръжението;
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P1 – сумарното хидродинамично налягане на единица дължина за отделно стоящо
съоръжение;
h1 – разстоянието от приложната точка на
резултантната на хидродинамичното налягане
до повърхността на водата;
D, Ω, x са безразмерни коефициенти съгласно табл. 8.
Чл. 167. При напорни водопроводи хидродинамичното налягане (Pmax) се определя по
формулата:
Рmax = CRK c ρ gC T
(28),
w
w 1
2π
където:
C w е скоростта на звука във водата, равна
на 1300 m/s;
T1 – преобладаващият период на сеизмичните трептения на скалната маса, през която
преминава съоръжението; когато няма данни,
T1 се приема 0,5 s.
Чл. 168. При изчисляване на хидротехническите съоръжения на вертикална компонента
на сеизмично въздействие допълнителното
сеизмично налягане на водата (P v) върху наклонената стена на съоръжението се отчита
по формулата:
Pν = 0 ,5Cρ w gzRK c sin θ
(29),
където:
z е разстоянието на разглежданото сечение
до водната повърхност;
θ – ъгълът на наклона на напорната стена
спрямо вертикалата.
Чл. 169. Височината на гравитационната
вълна във водохранилището в m вследствие
на сеизмично-тектонски деформации при
земетресения в райони със сеизмичен коефициент K c= 0,05 ÷ 0,40 се отчита при определяне превишението на короната на стената
над кота най-високо работно водно ниво по
следните зависимости:
при Kc = 0,05
∆h = 0,40
при Kc = 0,10
∆h = 1,20
(30).
при Kc = 0,15
∆h = 2,00
при Kc ≥ 0,27
∆h = 2,70
Чл. 170. Допуска се хидротехническите
съоръжения да се изчисляват, без да се отчита напорът на водата, когато сеизмичното
въздействие е в направление, успоредно на
напорния фронт.
Раздел III
Конструктивни изисквания към хидротехническите съоръжения
Чл. 171. Водоподпорните хидротехнически
съоръжения в земетръсни райони се разполагат
в участъци, отдалечени от тектонски разломи,
по които могат да възникнат относителни
премествания на скалните масиви.
Чл. 172. Основните съоръжения на хидровъзлите (язовирни стени, водноелектрически
централи, преливници) се разполагат на скални
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масиви, в границите на които е изключено
възникване на премествания от наличието
на разломи.
Чл. 173. Изграждането на бетонни водоподпорни съоръжения от класове на значимост
ІV и ІІІ в участъци, в границите на които
противоположните брегови склонове са изградени от скални маси, различаващи се по
механичните си свойства, се допуска след
технико-икономическа обосновка.
Чл. 174. (1) При наличие на слаби почви в
земната основа на съоръжението те се отстраняват или се предвиждат съответни мерки за
уплътняването или укрепването им.
(2) При изграждане на хидротехнически
съоръжения върху скални почви се обръща
особено внимание на укрепването на почвите
в земната основа на съоръжението.
Чл. 175. (1) При наличие на водонаситени
несвързани почви в земната основа или в
тялото на съоръжението се извършва оценка
на възможностите от втечняването им при
сеизмични въздействия.
(2) При опасност от втечняване на почвите в тялото на съоръжението или в земната
основа се предвижда изкуствено уплътняване
или укрепване на почвите.
Чл. 176. (1) За водоупорни елементи на
язовирни стени от земноскални материали
се прилагат полукорави или пластични ядра.
(2) В случаите по ал. 1 се предвиждат мерки
за сигурността на връзката на противофилтрационните елементи със земната основа и
бреговите склонове.
Ч л. 177. (1) Водонаси ща н и т е наси п н и
призми на водните откоси се проектират от
едрозърнести земноскални материали (каменни, чакълести и баластрови), неподатливи
на втечняване при сеизмични въздействия.
Когато няма такива материали, в призмите
се изграждат хоризонтални дренажни слоеве.
(2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят
за съоръжения с екран върху водния откос.
Чл. 178. За повишаване устойчивостта на
откосите на язовирни стени от земни материали при сеизмични въздействия се предвижда максимално уплътняване на външните
призми, особено в горната им част, както и
укрепване на откосите с едроломен камък
или със стоманобетонни плочи.
Чл. 179. При определяне на местата на
температурните и конструктивните фуги се
отчита наличието на отслабени зони в земната основа на язовирната стена и бреговите
склонове. За осигуряване на относителните
премествания на части от съоръжението се
проектират такива конструкции, които да не
нарушават водоплътността на напорния фронт.
Чл. 180. Пристанищните оградни съоръжения (вълноломи и др.), разположени в райони
с Кс = 0,15 и 0,27, се проектират от скални
маси и блокове (камъни) от обикновени или
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фасонирани масиви или от масиви-гиганти. Наклонът на външния защитен слой на
пристанищните оградни съоръжения, когато
е равен на естествения откос на скалния
материал или на устойчивия откос на изкуствените защитни блокове, при изчисляване за
извънредните съчетания на натоварванията
с участие на натоварванията от земетръс се
намалява съответно с 15 или 25 % в сравнение с изчисления за останалите съчетания на
натоварванията, независимо от необходимото
тегло и дънна берма.
Чл. 181. (1) Кейовите съоръжения в земетръсни райони се проектират като конструкции, изчислявани и конструирани за
поемане на знакопроменливо натоварване.
Допуска се кейовите съоръжения с широчина
на задтилието им, по-голяма от H/tgα, където
Н е общата височина на кейовата стена, а
α – ъгълът на вътрешно триене на задкейовата
заскалявка или територия, да се проектират
като конструкции, подложени на едностранен
земен натиск.
(2) За земетръсни райони с Кс = 0,10 до
0,15 се допуска кейовите съоръжения да се
проектират и изпълняват от предварително
изготвени сглобяеми конструкции от обикновен (без предварително напрягане) бетон,
като се предвидят съответните конструктивни
мерки за създаване на монолитност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Основна скала“ са плътни почви със
скорост на разпространение на напречните
сеизмични вълни Vs ≥ 800 m/s.
2. „Носимоспособни почвени пластове“
са пластове, при които се отчита околното
триене, включително съпротивлението на
почвите под пилота.
3. „Осигурени сгради“ са сградите, които
са проектирани в съответствие с Нормите
за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони от 1987 г.
4. „Неосигурени сгради“ са сградите, които
са изградени преди 1987 г.
5. „Дуктилност“ е свойство на конструкциите да развиват пластични деформации при
знакопроменливо натоварване без поява на
крехки разрушения и съществено (с не повече
от 20 %) намаляване на носещата им способност (съгласно т. 4.4.2.3 от БДС EN 1998-1).
6. „Регулярност“ е свойство на конструкцията, което позволява пространственото є
поведение при сеизмични въздействия да се
представи с равнинното є реагиране в две
взаимноперпендикулярни равнини. Критериите за регулярност в план и по височина
са дадени в приложение № 2 и в т. 4.2.3 от
БДС EN 1998.
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7. „Система „обърнато махало“ е система,
при която 50 % или повече от масата е в горната третина от височината на конструкцията
или при която дисипацията на енергията се
осъществява главно в основата на един конструктивен елемент.
8. „Усукващо деформируема система“ е
смесена или стенна система, която няма минимална коравина на усукване (не е изпълнена
зависимостта 2.1 от приложение № 2).
9. „Неконструктивен елемент“ е архитектурен, машинен или електрически елемент,
система или компонент, който поради недостатъчна носимоспособност или поради начин на
свързване с конструкцията не се приема като
носещ елемент при сеизмичното въздействие,
например – ограждащи и преградни стени,
неучастващи в поемането на хоризонтални
сили, подемно-транспортно и/или складово
оборудване (например мостови кранове, складови стелажи), поддържащите конструкции
на електрогенератори, трансформатори или
електропроводи и др.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 1
ЗУ Т и отменя Наредба № 2 от 2007 г. за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.;
попр., бр. 74 от 2007 г.).
§ 3. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
§ 4. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от
2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/
ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
§ 5. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Лиляна Павлова

Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
Минимална информация, която се събира при
обследване на строежа, необходима за оценка
на сеизмичната му осигуреност
1. С обследването се събират и документират
необходимата информация и доказателства за:
а) състоянието на строежа, вк лючително
на строителната конструкция, земната основа,
технологичното оборудване, инсталациите и
външната инфраструктура;
б) техническите характеристики на въздействията;
в) типа и размера на повредите или разрушенията от минали периоди и новопоявили се,
ако има такива, и предприетите превантивни
мерки за обезопасяване и ограничаване на размера на щетите;
г) установените несъответствия в носещата
способност и коравината на строителната конструкция;
д) допуснатите грешки при проектиране, изграждане и експлоатация или от неотстранени
последствия от предишни аварийни събития.
2. Минималната информация, която се събира
при обследване на строежа, трябва да съдържа:
а) достоверни данни за геометричните характеристики на строителните елементи и конструкции (проектна или екзекутивна документация);
б) идентификация на конструктивната система
и определяне типа на конструкцията в съответствие с наредбата;
в) идентификация на начина на фундиране и
на състоянието на земната основа;
г) информация за качеството и състоянието
на материалите, изграждащи строителните елементи и конструкции;
д) информация за критериите, заложени при
първоначалното проектиране на строежа, включително първоначално възприетите критерии за
сеизмична сигурност на конструкцията на строежа и възприетите коефициенти за редукция на
изчислителните сеизмични въздействия;
е) идентификация на въздействията от околната среда, потенциалните полезни натоварвания и
условията на експлоатация, както и определяне на
категорията на строежа по степен на значимост;
ж) документирани записи за констатираните
грешки в конструктивните схеми и детайли,
както и за констатираните дефекти и/или отклонения в качествата на вложените материали
и изпълнените елементи, детайли и съединения;
з) информация за типа и степента на предишни
и настоящи въздействия и установени повреди
на конструкцията, ако има такива, включително
и предприети действия за възстановяване;
и) информация за измененията в конструкцията, извършени по време на строителството
и последвалата експлоатация до момента на
обследването.
3. Оценката на резултатите от обследването и
проверката на съответствието им с изискванията
на нормативните актове се състоят в провеждане
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на сравнителни анализи и проверки за определяне
на количествените и качествените показатели
за удостоверяване на:
а) степента на удовлетвореност на изискванията на възприетите критерии за съответствие на
съществените изисквания към строежа спрямо
съвременните нормативни актове;
б) размера на повредите или разрушенията в
строежа, водещи до несъответствия по отношение
на съществените изисквания към него;
в) степента на риска за настъпване на аварийни събития в зависимост от уязвимостта на
строежа и опасността на въздействията;
г) опасността за обитателите и опазването на
имуществените ценности в строежа, както и за
неблагоприятните въздействия върху околната
среда;
д) технико-икономическата целесъобразност,
културната и социалната значимост при избора
на коригиращи действия с цел възстановяване
или премахване (разрушаване) на строежа.
4. Резултатите от обследването се документират с доклад, в т.ч. технически становища
или експертизи, в зависимост от наличната
информация, времето, ресурсите и техническата
компетентност и квалификация на ангажираните
експерти за обследването.

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 2, чл. 10, ал. 5
и 6, чл. 15, ал. 13 и чл. 77, т. 1
Критерии за регулярност

1. Критерии за регулярност в план

Конструкциите се категоризират като регулярни в план, ако удовлетворяват всяко едно от
условията (т. 4.2.3.2 от БДС EN 1998-1):
1.1. Проста, симетрична и компактна геометрична форма на сградата в план. Ако съществуват
издадени или вдлъбнати части, действителната
площ на сградата в план не се различава с повече от 5 % от площта, ограничена от обвивната
контурна линия (фиг. 2.1);
а)

y

б)

y

в)

y

A1
x
A

x

A1

Lx

A
Lx

A1  A
 0,05
A

x

Ly

ДЪРЖАВЕН

Ly
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Ly

С Т Р.

A1

A
Lx

A – действителната защрихована площ
А1= Lx Ly

Фиг. 2.1. Критерии за регулярност на геометричната форма на сградата в план
1.2. Отношението на дългата към късата
страна на сградата в план е не по-голямо от 4.
1.3. Подовите конструкции са безкрайно корави в равнината си диафрагми.
Това условие е изпълнено, ако хоризонталните им премествания, определени с отчитане
на действителната им коравина, не превишават
с повече от 10 % получените премествания при
предпоставката за безкрайната им коравина (т.
4.3.1(4) от БДС EN 1998-1). Допуска се да се приеме, че стоманобетонните подови конструкции са
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безкрайно корави в равнината си, ако дебелината
на плочите е не по-малка от 7 cm и са армирани
в две взаимноперпендикулярни направления с
минималната армировка, предписана в съответните стандартизационни документи (т. 5.10 (1) от
БДС EN 1998-1). Наличието на отвори нарушава
диафрагменото действие на подовите конструкции
и влиянието им трябва да се докаже.
1.4. Равномерно разпределени в план маси.
1.5. Равномерно и симетрично разположени
вертикални конструктивни елементи в две взаимноперпендикулярни направления, съобразени с
необходимата коравина на огъване на конструкцията и разпределението на масите.
1.6. На всяко етажно ниво както по направление x, така и по направление y е необходимо
да са изпълнени условията:
еox ≤ 0,30 r x и r x ≥ l s ,
(2.1)
еoy ≤ 0,30 r y и r y ≥ l s ,
където:
еox и еoy са разстоянията между центъра на
масите и центъра на коравините (т. 1.7, 1.8 и 1.9)
съответно по направление x и y;
r x и r y – етажните коефициенти на коравините
за всеки етаж;
l s е инерционният радиус на етажната маса:

I ok
,
m

(2.2)

където:
Iok е етажният масов инерционен момент
спрямо центъра на масите:

∑m

i ,k

a i2,k

i
(2.3)
ai,k – разстоянието от масата m i до центъра на
масите на разглежданото етажно ниво к;
m – етажната маса.
Етажните коефициенти на коравините r x и r y
се определят по формулите:

Kt
,
Kx
Kt
ry =
,
Ky

rx =

или рамки) под разглежданото етажно ниво,
съответно по направление x и y;
xi и yi – разстоянията от собствените оси на
i-тия разглеждан вертикален елемент до центъра на коравините на съответното етажно ниво;
n е броят на вертикалните конструктивни
елементи.
1.7. Центърът на коравина се дефинира еднозначно само при едноетажни сгради като точка от
безкрайно коравата в равнината є хоризонтална
подова конструкция, в която при прилагане на
хоризонтална сила във всяко направление не се
появява ротация.
1.8. При едноетажни сгради центърът на
коравините се определя като център на коравините на огъване на вертикалните конструктивни
елементи, които поемат сеизмичните сили.
1.9. При многоета жни сгради се допуска
центърът на коравините за всяко етажно ниво
да се определя както за едноетажни сгради при
изпълнение на следните условия:
а) всички вертикални конструктивни елементи, поемащи сеизмичните сили, преминават без
прекъсване от фундаментите до върха на сградата;
б) вертикалните конструктивни елементи,
поемащи сеизмичните сили, са еднотипни (само
рамки или само стени).
Ако изискванията на т. 1.9, букви „а“ и „б“ не
са изпълнени, център на коравина не може да се
определи еднозначно и сградите се разглеждат
като нерегулярни в план.
2. Критерии за регулярност по височина
Конструкциите се категоризират като регулярни по височина, ако удовлетворяват всяко
едно от условията (т. 4.2.3.3 от БДС EN 1998-1):
2.1. Проста геометрична форма на сградата по
височина, която не се променя или се прибира
плавно, без резки скокове от основите към върха (фиг. 2.2, букви „а“ и „б“). При наличието на
отстъпи са в сила допълнителните изисквания
за регулярност, показани на фиг. 2.2, букви „в“,
„г“, „д“ и „е“.

(2.4)

в)

б)

а)

L4
L5

L

L

г)

n

(2.5)

i =1
n

n

i =1

i =1

K t = ∑ K x ,i yi2 + ∑ K y, i xi2 ,

където:
K x,i и Ky,i са коравините на огъване на отделните вертикални конструктивни елементи (стени

e)

L1

L2

L2

L1

L

L1  L 2
 0,20
L

L4
L5

H

д)

i =1

K y = ∑ K y ,i ,

L
L4  L5
 0,20
L4

0,15 H

където:
K x и Ky са етажните коравини на огъване на
вертикалната носеща конструкция под разглеждания етаж, съответно по направление x и y;
K t е етажната коравина на усукване на вертикалната носеща конструкция под разглеждания етаж спрямо центъра на коравините; при
изчисляването на K t е прието, че собствената
коравина на усукване на отделните елементи
е пренебрежимо малка и приблизително равна
на нула.
Коравините K x , Ky и K t се изчисляват за ненапукани бетонни сечения по формулите:
n
K x = ∑ K x ,i ,

H

I 0k =
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0,15 H

ls =

ВЕСТНИК

L

L1  L 2
 0,50
L

L
L  L5
 0,30
L
L4  L5
 0,10
L4

Фиг. 2.2. Критерии за регулярност на геометричната форма на сградите във височина
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Приложение № 3
към чл. 10, ал. 3
и 4, чл. 15, ал. 1а и 13
и чл. 20, ал. 1, 2 и 5

2.2. Всички вертикални конструктивни елементи (рамки, стени или ядра) преминават без
прекъсване от фундаментите до покрива на сградата. Ако сградата е с отстъпи по височината си,
вертикалните елементи стигат до горния им край.
2.3. Масите, коравината и носещата способност
на огъване на конструкцията не се променят по
височината на сградата или намаляват плавно,
без резки скокове, от основите към върха є, при
което са удовлетворени следните условия:

U
0,8 ≤ i ≤ 1, 2 ,
U i +1
U
0, 9 ≤ i ≤ 1,1 ,
Um

2

2

2

ry > l s + eoy ,


ос 2

..


vg2

ос 1

(2.6)

, със спектър Sa2


X

където:
Ui и Ui+1 са стойностите на масите, коравините
и носещите способности в два съседни етажа i
и i+1 ,
Um е средната стойност на масите, коравините
и носещите способности от всички етажи.
2.4. Наличието на пълнежна зидария в рамкови конструкции нарушава регулярността им
по височина. В този случай се използват предписанията на т. 4.3.6.3.2 от БДС EN 1998-1.
3. Отчитане на регулярността на сградите при
избора на изчислителен модел
3.1. Конструкциите могат да се моделират
с два равнинни изчислителни (2D) модела във
вертикални равнини, успоредни на направленията
на надлъжната и напречната им ос, ако удовлетворяват дадените в т. 1 критерии за регулярност
в план (т. 4.3.3.1(7) от БДС EN 1998-1). Допуска
се чрез два равнинни модела да се моделират и
нерегулярни в план, но регулярни по височина
конструкции, ако отговарят на следните условия
(т. 4.3.3.1(8) от БДС EN 1998-1):
а) вертикалната конструкция се състои от
разположени в две взаимноперпендикулярни
направления еднотипни вертикални елементи;
б) подовите конструкции са безкрайно корави
в равнината си диафрагми;
в) етажните центрове на коравините и на масите са съответно разположени приблизително по
вертикална линия, като и в двете хоризонтални
направления, в които се извършва анализът, са
удовлетворени условията:

rx2 > l s2 + eo2x ,

Y

(2.7)

където l s , r x , r y, eox и eoy са определени в т. 1.
3.2. Конструкциите, които не отговарят на
посочените по-горе условия, се моделират с
пространствени (3D) модели.


v g1

, със спектър Sa1

Фиг. 3.1. Схема на най-общо разположение на хоризонталните

компоненти
на сеизмичното
(по локални
оси 1 и 2)
Фиг.
3.1. Схема
на въздействие
най-общо
разположение
на
спрямо глобалните оси X и Y
хоризонталните
компоненти на сеизмичното
въздействие (по локални оси 1 и 2) спрамо глобалните оси Х и Y

Z

ос 3


vg3

, със спектър Sa3

Фиг.на
3.2. разпределение
Схема на разпределение
на вертикалната
Фиг. 3.2. Схема
на вертикалкомпонента на сеизмичното въздействие по локална ос 3
ната компонента на сеизмичното
и глобална освъздействие
Z
по локална ос 3 и глобална ос Z
=0

=0


v g1

, със спектър Sa1

Y
X


vg2

, със спектър Sa2

Фиг. 3.3. Частен случай на разположение на хоризонталните

компоненти
на сеизмичното
(при =0), при
Фиг. 3.3.
Частен
случайвъздействие
на разположение
на
който локалните оси 1 и 2 на въздействието съвпадат със
хоризонталните
компоненти
на
сеизмичното
съответните глобални оси X и Y
въздействие (при θ = 0), при който локалните
оси 1 и 2 на въздействието съвпадат със съответните глобални оси X и Y
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Z

X
Sa1
Y

Y

Z

Z

X

X
Sa2

Sa3
Y

Фиг. 3.4. Схема за дефиниране на три основни компонентни

при които конструкцията е подложена поотделно
Фиг. състояния,
3.4. Схема
за дефиниране на три основни
на всяка от компонентите, при =0
компонентни състояния, при които конструкцията е подложена поотделно на всяка от компонентите, при θ = 0
1. Спектрално дефиниране на изчислителното
сеизмично въздействие
Изчислителните спектри на реагиране, чрез
които се въвежда сеизмичното въздействие, са
означени с Sa1(T), Sa2(T) и Saz(T). Те съответстват
на компонентите на въздействието, показани на
фиг. 3.4, насочени по глобалните оси на конструкцията X, Y и Z. И трите спектъра се изразяват
чрез един основен спектър Sa(T), дефиниран чрез
формула (1) от наредбата:

S a1 = Sa
S a2 = a S a
S az = 0.9S a

(3.1),

където а е коефициент, чиито стойности са
между 0 и 1 (0 ≤ а ≤ 1,0); ако не е изрично определено, се приема а = 1.
2. Определяне на ефектите от сеизмичното
въздействие
2.1. Комбиниране на резултатите по компоненти
Комбинирането на резултатите по компоненти
(комбиниране по направления) се налага поради необходимостта да се получат стойностите
на ефектите от въздействията от действието на
всички компоненти едновременно.
Стойностите на ефектите F от сеизмичното
въздействие се определят чрез комбиниране на
ефектите Fj ( j=1,2, z), получени от действието само на
една от компонентите на въздействието (компонента j за разглеждания случай), насочена по
една от глобалните координатни оси (фиг. 3.4).
F =  F12 + a2 F22 − (1 − a 2 )( F12 − F22 ) sin2 θ + 2 (1 − a2 ) F1− 2 sin θ cos θ + Fz2 



1/ 2

(3.2),

където:
F1 е стойността на ефекта от сеизмичното
въздействие, което има единствена компонента,
действаща по направление на оста X и което е
представено със спектър Sa1 при θ = 0 (фиг. 3.4);
F2 – стойността на ефекта от сеизмичното
въздействие, което има единствена компонента,
действаща по направление на оста Y и което е
представено със спектър Sa2 при θ = 0 (фиг. 3.4);
Fz – стойността на ефекта от сеизмичното
въздействие, което има единствена компонента,
действаща по направление на оста Z и което е
представено със спектър Sz = Saz (фиг. 3.4);

ВЕСТНИК
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F1-2 е стойност, получена от две независими
състояния: 1. сеизмично въздействие с единствена
компонента, действаща по направление на оста
X, представено със спектър Sa1 при θ = 0; 2. сеизмично въздействие с единствена компонента,
действаща по направление на оста Y, представено
със спектър Sa2 при θ = 0 (фиг. 3.4).
Чрез формула (3.2) се извършва комбиниране
на резултатите за ефектите от въздействието,
получени от независимото действие на всяка
една от компонентите поотделно, действащи
според фиг. 3.4.
При стойност на параметъра а, различна от
1 (а < 1), F зависи от ъгъла на сеизмичното
въздействие θ и се търси онази стойност на
ъгъла θcr, при която ефектите от въздействието
получават максималната си стойност (F = Fmax):
1
2

 2 F1− 2 
2
2 
 F1 − F2 

θcr = arctg 

(3.3).

За стойност на ъгъла, определена по формула
(3.3), максималната стойност на ефектите от
въздействието Fmax се получава по формула (3.2)
чрез замяна на θ с θcr.
При стойност на параметъра а = 1 формула
(3.2) се опростява и приема вида:

Fmax =  F12 + F22 + Fz2 

1/ 2

(3.4).

В този случай изчислителните спектри на
реагиране за двете хоризонтални компоненти
според формула (3.1) се трансформират в Sa1 = Sa
и Sa2 = Sa. Изчислителната стойност на ефектите
от въздействието, дефинирана с формула (3.4), не
зависи от ъгъла на сеизмичното въздействие θ и
той може да има произволна стойност. Получената с формула (3.4) стойност за F е максимална
и се основава на правилото SRSS (квадратен
корен от сумата на квадратите – Square Root of
the Sum of Squares).
2.2. Модално комбиниране на резултатите
Модалните максимуми на ефектите от въздействието са изчислени за различни моменти от
времето и поради това се извършва модалното им
комбиниране, чрез което се отчитат приносите
на всички включени в анализа форми:
1/ 2



F1 =  ∑∑ f1n ρnm f1m 
 n m


1/ 2



F2 =  ∑∑ f 2n ρnm f 2m 
 n m


1/ 2

(3.5),



Fz =  ∑∑ f zn ρnm f zm 
 n m


F1− 2 = ∑∑ f1n ρnm f 2m
n

m

където:
f1n и f1m са стойностите на ефекта F1 от сеизмичното въздействие, полу чени за форми
съответно n и m;
f2n и f2m – стойностите на ефекта F2 от сеизмичното въздействие, полу чени за форми
съответно n и m;
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fzn и fzm – стойностите на ефекта F z от сеизмичното въздействие, полу чени за форми
съответно n и m;
ρnm е корелационен коефициент, отнасящ се за
форми m и n, който се изчислява по формулата:
8 ξnξm (ξn + rnmξm ) rnm3 / 2
ρnm =
(3.6),
2
1 − rnm2 + 4ξnξm rnm 1 + rnm2 + 4 ξn2 + ξm 2 rnm2

(

)

(

) (

)

ω
rnm = n
ωm

където
е отношението на честотите за
форми n и m, а ξn и ξm са коефициентите на затихване (спрямо критичните им стойности) за
същите форми.
При условие че на всички форми на трептене
е наложен един и същ коефициент (постоянен)
на фиктивно затихване ξ*, корелационните коефициенти се изчисляват по формулата:
3/ 2
8ξ *2 (1 + rnm ) rnm
ρ nm =
(3.7).
2
2 2
1 − rnm
+ 4ξ *2rnm (1 + rnm )

(

)

Коефициентът на фиктивно затихване ξ* е
важен за корелацията на резултатите между модалните максимуми. При ξ* = ξ (ξ – модалното
затихване за всички форми) корелационните
коефициенти се изчисляват по формулата:
3/ 2
8ξ 2 (1 + rnm ) rnm
ρ nm =
2
(3.8),
2
2
1 − rnm
+ 4ξ 2rnm (1 + rnm )

(

1/ 2



F1 =  ∑ f1n 2 
 n


1/ 2



F2 =  ∑ f2 n 2 
 n


1/ 2



Fz =  ∑ f zn2 
 n

F1− 2 = ∑ f1n f2 n

(3.9).
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Забележка. Формули (3.9) не се прилагат за конструкции с близки периоди на трептене (за форми
Tj
i и j при T >0,90, където Tj < Ti).
i

Необходимият брой на формите, включени
в анализа при извършване на сумиране по формули (3.5) и (3.9), се определя по формула (8)
от наредбата.

Приложение № 4
към чл. 12 и чл. 124, ал. 1
Коефициенти на натоварване при определяне
на изчислителните сеизмични сили

№
по
ред

Вид на натоварванията

Коефициент
на натоварване

1.

Постоянни

1,0

2.

Временни продължително действащи:
– полезни товари за хранилища, складове и др.
– всички останали

1,0
0,8

)

като правилото за модално комбиниране е
CQC (пълно квадратично комбиниране – Complete
Quadratic Combination). За целта се прилагат формули (3.5) и (3.8), като се приема ξ = 0,05 (5 %).
Забележка. Във формули (3.5) се извършва сумиране от 1 до приетия брой включени в анализа
форми.
При ξ* = 0 корелационните коефициенти ρnm ,
изчислени по формула (3.7), се трансформират
така, че ρnm = 1 при n = m и ρnm = 0 при n ≠ m.
В този случай правилото за модално комбиниране се превръща в правилото SRSS (квадратен
корен от сумата на квадратите – Square Root of
the Sum of Squares). Формули (3.5) се трансформират, както следва:

n

ВЕСТНИК

3.

Кратковременно действащи:
– сняг, равномерно разпределено натоварване,
като не се вземат под
внимание ефектите от
локално завишено снегонатрупване
– експлоатационни натоварвания за производствени сгради
– експлоатационни натоварвания за жилищни и
общественообслужващи
сгради
– експлоатационни (подвижни) натоварвания за
железопътни мостове
– експлоатационни (подвижни) натоварвания за
автомобилни мостове
– за вси чк и остана ли
случаи

0,5

0,8

0,5

0,3
0,2
0,5

Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000 години

Приложение № 5
към чл. 15, ал. 2 и чл. 106
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Приложение № 6
към чл. 15, ал. 2
Списък на населените места със стойности на
сеизмичния коефициент към Картата за сеизмично райониране на Република България
Айтос – 0,10
Аксаково – 0,10
Александрово (Бс) – 0,10
Александрово (ВТ) – 0,15
Александрово (Лч) – 0,10
Александрово (СЗ) – 0,15
Александрово (Тщ) – 0,15
Александрово (Ш) – 0,10
Александрово (Яб) – 0,10
Алфатар – 0,10
Антоново – 0,15
Априлци (Пз) – 0,27
Ардино – 0,10
Асеновград – 0,27
Ахтопол – 0,10
Балчик – 0,27
Баните – 0,10
Банкя – 0,27
Банско – 0,27
Батак – 0,15
Белене – 0,15
Белица – 0,27
Белово – 0,27
Белоградчик – 0,05
Белослав – 0,10
Бенковски (В) – 0,10
Бенковски (Кж) – 0,10
Бенковски (Пд) – 0,27
Бенковски (С) – 0,15
Бенковски (СЗ) – 0,15
Бенковски (Тб) – 0,10
Берковица – 0,10
Благоевград – 0,27
Блатец (Кн) – 0,15
Блатец (Сл) – 0,15
Бобов дол – 0,15
Бобошево – 0,27
Божурище – 0,27
Бойница – 0,05
Бойчиновци – 0,10
Болярово – 0,10
Борино – 0,10
Борован – 0,10
Борово (Бл) – 0,15
Борово (Рс) – 0,15
Борово (См) – 0,27
Борово (СЗ) – 0,27
Ботевград – 0,10
Бр. Даскалови – 0,27
Брацигово – 0,27
Брегово – 0,10
Брезник – 0,27
Брезово (Лч) – 0,10
Брезово (Пд) – 0,27
Брезово (ВТ) – 0,15
Брусарци – 0,10
Бургас – 0,10
Бухово – 0,27
Българово – 0,10

ВЕСТНИК
Бяла (В) – 0,10
Бяла (Рс) – 0,15
Бяла Слатина – 0,10
Бяла черква – 0,15
Бял извор (Кж) – 0,10
Бял извор (СЗ) – 0,27
Варна – 0,10
В. Търново – 0,15
Велинград – 0,27
Венец (Бс) – 0,10
Венец (СЗ) – 0,27
Венец (Ш) – 0,10
Ветрино – 0,10
Ветово – 0,15
Видин – 0,10
Водица (В) – 0,10
Водица (Тщ) – 0,10
Войника – 0,10
Враца – 0,10
Вълчедръм – 0,10
Вълчидол – 0,10
Върбица – 0,10
Вършец – 0,10
Габаре – 0,10
Габер (С) – 0,27
Габер (Тб) – 0,10
Габрово – 0,10
Г. Хитрино – 0,10
Ген. Тошево – 0,15
Георги Дамяново – 0,10
Георги Трайков – 0,10
Главиница (Пз) – 0,27
Главиница (Сс) – 0,15
Годеч – 0,15
Горна Малина – 0,15
Горна Оряховица – 0,15
Гоце Делчев – 0,15
Градница (Гб) – 0,10
Градница (Тб) – 0,10
Грамада – 0,05
Грудово – 0,10
Гулянци – 0,15
Гурково (Тб) – 0,27
Гълъбово (Пд) – 0,27
Гълъбово (СЗ) – 0,27
Гърмен – 0,15
Гюешево – 0,15
Две могили – 0,15
Дебелец (ВТ) – 0,15
Дебелец (В) – 0,10
Девин – 0,10
Девня – 0,10
Дерманци – 0,10
Джебел – 0,10
Димитровград – 0,27
Димово (Вн) – 0,15
Добрич– 0,15
Д. Митрополия – 0,10
Долна баня – 0,27
Д. Оряховица – 0,15
Д. Дъбник – 0,10
Доспат – 0,15
Драговищица – 0,27
Драгоман – 0,27
Дралфа – 0,15
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Дряново (Гб) – 0,15
Дряново (См) – 0,15
Дряново (Хс) – 0,27
Дряново (Яб) – 0,15
Дулово – 0,10
Дунавци – 0,10
Дупница – 0,27
Дълбоки – 0,15
Дългопол – 0,10
Елена (ВТ) – 0,10
Елена (Хс) – 0,15
Елин Пелин – 0,27
Елхово (СЗ) – 0,27
Елхово (Яб) – 0,15
Етрополе – 0,15
Завет (Бс) – 0,10
Завет (Рз) – 0,15
Зафирово – 0,15
Земен – 0,15
Златарица – 0,10
Златица и Пирдоп – 0,15
Златия (Мх) – 0,10
Златия (Тб) – 0,10
Златоград – 0,15
Ивайловград – 0,10
Иваново (Рс) – 0,15
Иваново (Хс) – 0,15
Иваново (Ш) – 0,10
Исперих – 0,10
Ихтиман – 0,15
Каблешково – 0,10
Каварна – 0,27
Казанлък – 0,15
Кайнарджа – 0,10
Калофер – 0,15
Калояновец – 0,27
Калояново (Пд) – 0,27
Калояново (Сл) – 0,15
Каолиново – 0,10
Карлово – 0,15
Карнобат – 0,10
Каспичан – 0,10
Катунци – 0,27
Кермен – 0,15
Килифарево – 0,10
Кирково – 0,10
Клисура (Бл) – 0,27
Клисура (Пд) – 0,15
Клисура (С) – 0,15
Кнежа – 0,10
Козлодуй – 0,10
Койнаре – 0,10
Копривщица – 0,15
Костенец – 0,27
Костинброд – 0,27
Котел – 0,10
Кочериново – 0,27
Кресна – 0,27
Криводол – 0,10
Кричим – 0,27
Крумовград – 0,10
Крушари – 0,10
Кубрат – 0,15
Кула – 0,05
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Кърджали (независимо от картата за сеизмично райониране) – 0,15
Кюстендил – 0,15
Левски (В) – 0,10
Левски (Пл) – 0,10
Летница (Лч) – 0,10
Лехчево – 0,10
Ловеч – 0,10
Лозница (Рз) – 0,15
Лозница (Тб) – 0,10
Лом – 0,10
Луковит – 0,10
Лъки (См) – 0,15
Любимец – 0,15
Лясковец (ВТ) – 0,15
Лясковец (Хс) – 0,15
Мадан (См) – 0,10
Маджарово – 0,10
Макариополско – 0,10
Макреш – 0,05
М. Търново – 0,10
Марица (Хс) – 0,27
Медковец – 0,10
Мездра – 0,10
Мелник – 0,27
Мизия – 0,10
Монтана- 0,10
Михалково – 0,15
Млекарево – 0,15
Млечино – 0,10
Момчилград – 0,10
Мъглиж – 0,15
Невестино (Бс) – 0,10
Невестино (Кн) – 0,15
Неделино – 0,10
Несебър – 0,10
Николаево (Пк) – 0,15
Николаево (Пл) – 0,10
Николаево (Сл) – 0,15
Николаево (СЗ) – 0,10
Никола Козлево – 0,10
Никопол – 0,15
Н. Загора – 0,15
Нови пазар – 0,10
Нови Искър (С) – 0,27
Ново село (Вд) – 0,10
Ново село (Рс) – 0,15
Обител – 0,10
Окорш – 0,10
Омуртаг – 0,10
Опака – 0,10
Опан – 0,27
Оряхово (Вр) – 0,10
Оряхово (Хс) – 0,15
Павел баня – 0,10
Павликени – 0,10
Пазарджик – 0,27
Панагюрище – 0,15
Пелово – 0,10
Перник – 0,15
Перперек – 0,15
Перущица – 0,27
Петрич – 0,27
Пещера (См) – 0,10
Пещера (Пз) – 0,27
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Пещера (Пк) – 0,15
Пирдоп и Златица – 0,15
Плачковци – 0,10
Плевен – 0,10
Пловдив – 0,27
Подем – 0,10
Подкова – 0,10
Полски Тръмбеш – 0,15
Поморие – 0,10
Попово (Тщ) – 0,15
Попово (Яб) – 0,15
Пордим – 0,10
Правец – 0,15
Преслав – 0,10
Провадия – 0,10
Проф. Иширково – 0,10
Първомай (Бл) – 0,27
Първомай (Пд) – 0,27
Раднево – 0,27
Радомир – 0,15
Разград – 0,10
Разлог – 0,27
Ракитово – 0,27
Раковски (Пд) – 0,27
Раковски (Рз) – 0,10
Раковски (Тб) – 0,27
Рила – 0,27
Роман – 0,10
Рудозем – 0,10
Руен (Бс) – 0,10
Руен (Пд) – 0,15
Русе – 0,15
Садина – 0,10
Сaдово (Бс) – 0,10
Сaдово (Бл) – 0,15
Сaдово (Вд) – 0,10
Сaдово (Пд) – 0,27
Самоков – 0,27
Самуил – 0,10
Сандански – 0,27
Сапарева баня – 0,27
Сатовча – 0,15
Свиленград – 0,10
Свищов – 0,15
Своге – 0,15
Севлиево – 0,15
Сеново – 0,15
Септември – 0,27
Силистра – 0,15
Симитли – 0,27
Ситово (Пд) – 0,27
Ситово (Сс) – 0,15
Ситово (Яб) – 0,15
Славейно – 0,10
Славяново (Пл) – 0,10
Славяново (Тщ) – 0,15
Славяново (Хс) – 0,15
Сливен – 0,15
Сливница (С) – 0,27
Сливница (Бл) – 0,27
Сливо поле – 0,15
Смилян – 0,10
Смолян – 0,10
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Смоляновци – 0,10
Смядово – 0,10
Созопол – 0,10
Сопот – 0,15
София – 0,27
Стамболийски – 0,27
Стара Загора – 0,15
Стоките – 0,10
Стражица (ВТ) – 0,15
Стралджа – 0,15
Стрелча – 0,15
Струмяни – 0,27
Суворово – 0,10
Сингурларе – 0,10
Сухиндол – 0,10
Съединение (Бс) – 0,10
Съединение (Пд) – 0,27
Съединение (СЗ) – 0,27
Съединение (Тщ) – 0,10
Сърница (Пз) – 0,15
Сърница (Хс) – 0,27
Твърдица (Бс) – 0,10
Твърдица (Сл) – 0,15
Темелково – 0,15
Тенево – 0,15
Тервел – 0,10
Тетевен – 0,15
Тополовград – 0,15
Троян (Лч) – 0,10
Троян (Хс) – 0,15
Трън – 0,27
Тръстеник (Пл) – 0,10
Тръстеник (Рс) – 0,15
Трявна – 0,10
Търговище – 0,15
Тутракан – 0,15
Угърчин – 0,10
Хайредин – 0,10
Харманли – 0,10
Хасково – 0,27
Хвойна – 0,27
Хисаря – 0,15
Хлебарово – 0,15
Царево – 0,10
Ценово (СЗ) – 0,27
Ценово (Рс) – 0,15
Чепеларе – 0,15
Червен бряг – 0,10
Черногорово (Пз) – 0,27
Черноочене – 0,27
Чипровци – 0,10
Чирпан – 0,27
Чупрене – 0,10
Шабла – 0,27
Шипка – 0,15
Широка лъка – 0,10
Шумен – 0,10
Щръклево – 0,15
Юпер – 0,15
Ябланица – 0,15
Якимово – 0,10
Якоруда – 0,27
Ямбол – 0,15
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Приложение № 7
към чл. 59, ал. 1
и 2 и чл. 62
Таблица 7.1
Конструктивни изисквания към монолитни колони и стойки на рамки
Показатели за колони и

При сеизмичен коефициент:

стойки на рамки
0,05 < Kc ≤ 0,15

Kc > 0,15

min bc

250 mm

250 mm

max [l/bc]

25

20 (15 при свободен край)

l c (дължина на критичната

h, но не по-малко от l/6 и 450 mm

h, но не по-малко от l/6 и 450 mm

0,01, но не по-малко от

0,01, но не по-малко от

4 Ф 14 при вързани стремена и

4 Ф 14 при вързани стремена и

6 Ф 14 – при спирално армирани

6 Ф 14 – при спирално армирани

колони

колони

µ max

0,04

0,04

ls (дължина на зона на снаж-

Съгласно нормите за проектиране

Съгласно нормите за проектира-

ядане)

на бетонни и стоманобетонни

не на бетонни и стоманобетонни

конструкции

конструкции

max dh

300 mm

200 mm

max d

bc/2 за bc ≥ 300, но не повече от

bc/2 за bc ≥ 300, но не повече от

300 mm

200 mm

max ah

bc; 12 Ф; но не повече от 300 mm

bc; 10 Ф; но не повече от 200 mm

max ahc

bc/2, но не повече от 10 Ф и 150 mm

bc/2, но не повече от 8 Ф и 100 mm

max ahs

bc/2, но не повече от 10 Ф и 150 mm

bc/2, но не повече от 8 Ф и 100 mm

min Фh

6 mm

8 mm

min Фhс

6 mm

8 mm

max [hc/bc]

4

2,5

0,5

0,5

зона)

µ min

max

N
Ac Rbn
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Таблица 7.2

Конструктивни изисквания към монолитни греди и ригели на рамки
Показатели за
греди и ригели

При сеизмичен коефициент:

на рамки
0,05 < Kc ≤ 0,15

Kc > 0,15

min b

200 mm

200 mm

max b

hc + 1/2h; ≤ 2bc

hc + 1/2h; ≤ 2bc

min h

400 mm

400 mm

h/b

≤ 4,0

≤ 4,0

l/b

≥ 4,0

≥ 4,0

µ1 min
µ 2 min

1, 4
; (R sn вMPa )
Rsn

1, 4
; (R sn вMPa )
Rsn

µ1 max
µ 2 max

7
; (R sn вMPa )
Rsn

7
; (R sn вMPa )
Rsn

min

µ ′2
µ2

1/2

1/2

min

µ1′

1
µ 2 , но не по-малко от 2 Ф 12
4

1
µ2 ,
4

ah

h / 2

≤ b
250mm


h / 2

≤ b
250mm


ahc

h / 4

≤ 8Φ
200mm


h / 4

≤ 6Φ
150mm


min Фh

6 mm

6 mm

min Фhc

6 mm

6 mm

l/4

l/4

la1

25 Ф

25 Ф

la2

12 Ф

12 Ф

min l1 : min l2
min l1′ : min l2′

но не по-малко от 2 Ф 12
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Таблица 7.3 (фиг. 7.3)
Конструктивни изисквания към монолитни шайби
Показатели за шайби

При сеизмичен коефициент:
0,05 < Kc ≤ 0,15

Kc > 0,15

140 mm, но не по-малко от 1/25 от

140 mm, но не по-малко от 1/20 от

етажната височина

етажната височина

min µV* или µH*

0,0025

0,0025

max µSE

0,035

0,035

b/10 – без крайните зони

b/10 – без крайните зони

250 mm

200 mm

min

b
)

)

max Фv или ФH
max av или aH

min ac

0,15lW

– от фундамента до най-

0,15lW

– от фундамента до най-

малко 2 етажа над най-горния

малко 2 етажа над най-горния

сутеренен етаж

сутеренен етаж

1, 5b , но не по-малко от 400 mm в

1, 5b , но не по-малко от 400 mm в

останалите етажи

останалите етажи

'

0, 005bac или 0 ,005b ' a c'

'
c

min ASE

0, 005bac или 0 ,005b a

min ФSE

12 mm

14 mm

max d

не по-голямо от 150 mm

не по-голямо от 150 mm

max dh

300 mm

200 mm

≥ Φ6 през 100 mm в зоната на

≥ Φ8 през 100 mm в зоната на

снаждане

снаждане

Напречни стремена в
крайните зони

през 150 mm извън зоната на

max

[ N / Aw Rbn ]

≥ Φ6

≥ Φ8 през 150 mm извън зоната на

снаждане

снаждане

0,5

0,5

*) В посочените стойности не се включва армировката в крайните зони, в които тя е обхваната със
стремена. Тези стойности включват армировката от двете страни на сечението.
Забележки:
1. Хоризонталните пръти преминават непрекъснати и по цялата дължина на шайбата.
2. При шайби с широчина b ≤ 250 mm се допуска да не се поставят междинни надлъжни пръти
по широчината є.
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Конструиране на монолитни колони и стойки на рамки

Фиг. 7.1 (табл. 7.1)
Конструиране на стоманобетонни греди и ригели на рамки

Фиг. 7.2 (табл. 7.2)
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Конструиране на стоманобетонни монолитни шайби

Фиг. 7.3 (табл. 7.3)
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Забележка. Основните означения, използвани в
приложение № 7, са, както следва:
b c е по-малкият размер на напречното сечение
на колоната;
hc – по-големият размер на напречното сечение
на колоната;
l – дължината на колоната съгласно фиг. 7.1;
lc – дължината на критичната зона;
m – коефициентът на армиране;
l s – дължината на снаждане на армировката;
dh – разстоянието между надлъжните пръти в
колоните, обхванати със стремена;
d – разстоянието между два съседни надлъжни
пръта в колоните или в крайните зони на шайбите;
ah – разстоянието между стремената;
a hc – разстоянието между стремената в критичната зона;
ahs – разстоянието между стремената в зоната
на снаждане на надлъжната армировка;
Ф h – диаметърът на стремената;
Ф hc – диаметърът на стремената в критичната
зона;
Ф – диаметърът на надлъжната армировка в
колоната;
N – изчислителната вертикална сила;
Ac – напречното сечение на колоната;
b – широчината на греда: дебелина на шайба;
h – височината на греда;
l1, l1 , l2 , l2 – разстоянието от опорните ръбове
на гредите, след които надлъжната армировка не
е необходима;
la – дължината на закотвяне;
lw – дължината на шайбата;
hw – височината на шайбата;
R sn – нормативната якост на стоманата при
границата на провлачване;
Rbn – нормативната якост на бетона на натиск.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 34 от
1999 г. за таксиметров превоз на пътници
(обн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм., бр. 50 и 95
от 2000 г.; бр. 30 от 2002 г.; бр. 107 от 2003 г.;
бр. 29 и 111 от 2004 г.; бр. 23 и 58 от 2005 г.;
бр. 46 и 99 от 2006 г.; бр. 103 от 2007 г. и бр.
73 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 18 т. 4 се отменя.
§ 2. В чл. 21, ал. 1, т. 2 думите „за управление от инвалиди или“ се заличават.
Министър: Ивайло Московски
1222

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № РД-07-1
от 2 февруари 2012 г.

за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена
работоспособност
Чл. 1. Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година
да определя работни места, подходящи за
трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на
работниците и служителите в зависимост от
основната икономическа дейност. Този процент не може да бъде по-малък от:
Код по
КИД
2008/
раздели

Наименование на икономическата дейност

Процент

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

7

02

Горско стопанство

8

03

Рибно стопанство

7

05

Добив на въглища

4

06

Добив на нефт и природен
газ

4

07

Добив на метални руди

4

08

Добив на неметални материали и суровини

5

09

Спомагателни дейности в
добива

4

10

Производство на хранителни продукти

5

11

Производство на напитки

9

12

Производство на тютюневи
изделия

9

13

Производство на текстил
и изделия от текстил, без
облекло

6

14

Производство на облекло

8

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм

6

16

Производство на дървен
материал и изделия от дървен материал и корк, без
мебели; производство на
изделия от слама и материали за плетене

6
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Код по
КИД
2008/
раздели

Наименование на икономическата дейност

Процент

Код по
КИД
2008/
раздели

Наименование на икономическата дейност

Процент

17

Производство на хартия,
картон и изделия от хартия
и картон

6

38.21

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

10

18

Печат на дейност и въ зпроизвеждане на записани
носители

5

38.22

Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

5

38.3

Рециклиране на материали

10

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

4

39

10

20

Производство на химични
продукти

4

Възстановяване и дру ги
услуги по управление на
отпадъци

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

4

22

Производство на изделия от
каучук и пластмаси

23

41

Строителство на сгради

5

42

Ст роителство на съоръжения

5

4

43

Специализирани строителни дейности

5

Производство на изделия
от други неметални минерални суровини

5

45

10

24

Производство на основни
метали

4

Търговия на едро и дребно
с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване
и ремонт

46

10

25

Производство на метални
издел и я, без ма ш и н и и
оборудване

4

Търговия на едро, без търговията с автомобили и
мотоциклети

47

10

Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти

8

Търговия на дребно, без
търговията с автомобили
и мотоциклети

Производство на електрически съоръжения

8

28

Производство на машини
и оборудване, с общо и
специално предназначение

4

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

4

Производство на превозни
средства, без автомобили

4

26

27

30
31

Производство на мебели

6

32

Производство, некласифицирано другаде

10

33

Ремонт и инсталиране на
машини и оборудване

6

35

Производст во и разп ределение на електрическа
и топлинна енергия и на
газообразни горива

5

36

Събиране, пречистване и
доставяне на води

7

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

7

38.11

Събиране на неопасни отпадъци

10

38.12

Събиране на опасни отпадъци

5

49

Сухопътен транспорт

4

50

Воден транспорт

4

51

Въздушен транспорт

4

52

Складиране на товари и
спомагателни дейности в
транспорта

4

53

Пощенски и куриерски дейности

8

55

Хотелиерство

10

56

Ресторантьорство

10

58

Издателска дейност

10

59

Производство на филми и
телевизионни предавания,
звукозаписване и издаване
на музика

10

60

Радио- и телевизионна дейност

8

61

Далекосъобщения

8

62

Дейности в областта на информационните технологии

10

63

Информационни услуги

10

64

Предоставяне на финансови
услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно
осигуряване

10

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

10
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Код по
КИД
2008/
раздели

Наименование на икономическата дейност

Процент

Код по
КИД
2008/
раздели

Наименование на икономическата дейност

Процент

66

С пома гат ел н и дей нос т и
във финансовите услуги и
застраховането

10

93

Спортни и други дейности,
свързани с развлечения и
отдих

4

68

Опера ц и и с нед ви ж и м и
имоти

10

94

Дейности на организации
с нестопанска цел

10

69

Юридически и счетоводни
дейности

10

95

8

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности
в областта на управлението

10

Ремон т на ком п ю т ърна
техника, на лични и домакински вещи

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи

10

72

Научноизследователска и
развойна дейност

10

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

10

74

Други професионални дейности

10

75

Ве т ери нарномед и ц и нск а
дейност

7

77

Даване под наем и оперативен лизинг

10

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

10

79

Туристическа агентска и
операторска дейност; други
дейности, свързани с пътувания и резервации

10

80

Дейности по охрана и разследване

4

81

Дейности по обслужване на
сгради и озеленяване

10

82

А д м и н ис т рат и вн и о фис
дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

10

84

Държавно управление

4

85

Образование

5

86

Хуманно здравеопазване

10

87

Медико-социални грижи с
настаняване

7

88

Социална работа без настаняване

10

90

Артистична и творческа
дейност

10

§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Наредба № 8 от 1987 г. за определяне
на работните места, подходящи за трудо
устрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от председателя на Комитета
по труда и социалното дело, министъра на
народното здраве и председателя на ЦС на
БПС (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г.; изм., бр. 44
от 1993 г.), се отменя.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.

91

Други дейности в областта
на културата

10

Министър на труда и социалната политика:
Тотю Младенов

92

Организиране на хазартни
игри

10

Министър на здравеопазването:
Стефан Константинов

96

Други персонални услуги

10

97

Дейности на домакинства
като работодатели на домашен персонал

10

98

Недиференцирани дейности
на домакинства по производство на стоки и услуги
за собствено потребление

10

99

Дейности на екстериториални организации и служби

10

Чл. 2. (1) Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности,
основната икономическа дейност се определя
от дейността, в която са наети най-голям брой
лица по трудови/служебни правоотношения.
(2) При равен брой работници и служители в отделните дейности по ал. 1 основната
икономическа дейност на работодателя се
определя по негов избор след предварителни
консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2
от Кодекса на труда и с комитета/групата по
условия на труд.
Заключителни разпоредби
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-11
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Дара – 2008“ – ЕООД, представлявано от
Елена Василева Лобутова, ЕИК – 200357716, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж. к. Младост 2, бл. 209, вх. 3, ет. 4,
ап. 55, да открие Частна целодневна детска градина „Еко Дара“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Еко Дара“ – София, е: София,
район „Панчарево“, в. з. Малинова долина, ул.
Първа 24, УПИ ІV-1115.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, район „Панчарево“,
в. з. Малинова долина, ул. Първа 24, УПИ ХІV701, кв. 2, м. Герена.
5. Детската градина се управлява и представлява от Елена Василева Лобутова.
Министър: С. Игнатов
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-286
от 8 февруари 2012 г.
По повод писмо на главния архитект на Община Несебър (вх. № 08-Н-25 от 09.12.2012 г.) във
връзка с постъпила в общинската администрация
жалба вх. № 92-00-5133 от 03.10.2011 г. от „Вела
тур“ – ООД, срещу Заповед № 17 от 21.01.2005 г.
на кмета на Община Несебър за одобряване
на П У П – план за рег улация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ ІІ, намиращ се в кв. 7502
по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, е извършен
преглед на наличната документация, въз основа
на която е издадена Заповед № 17 от 21.01.2005 г.
Със Заповед № 17 от 21.01.2005 г. на кмета на
Община Несебър е одобрен проект на ПУП  – ПРЗ
за УПИ ІІ от кв. 7502 със следните устройстве-

ни показатели на застрояване: плътност на застрояване – 37 %, коефициент на интензивност
(Кинт) – 1.9, максимална височина от Н=7,00 м на
Н=12,00 м и минимално озеленена площ – 50 %.
С писмо № 08-Н-1 от 14.01.2005 г. (т. 33) на
МРРБ Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
(НЕСУТРП) е съгласувал предложените с проекта на ПУП параметри на застрояване за УПИ
ІІ в кв. 7502 – плътност на застрояване – 37 %,
Кинт – 1.9, и минимално озеленена площ – 50 %,
като за височина на застрояване е определил
тя да бъде завишена до 15 м, видно от което е
налице несъответствие в показателя „допустима
височина на застрояване“ в заповедта на кмета
и решенията на НЕСУТРП.
С писмо вх. № 08-Н-25 от 10.01.2012 г. кметът на Община Несебър съобщава за допусната
очевидна фактическа грешка в Заповед № 17
от 21.01.2005 г. за одобряване на ПУП – ПРЗ за
УПИ ІІ, намиращ се в кв. 7502 по плана на к.к.
Слънчев бряг-запад, по отношение на показателя
„допустима височина на застрояване“.
От направения анализ на приложената документация става видно, че е налице очевидна
фактическа грешка, допусната в Заповед № 17 от
21.01.2005 г. на кмета на Община Несебър.
Предвид изложеното и на основание чл. 62,
а л. 2 А П К във вр ъ зк а с Решен ие № 45 о т
25.01.2005 г. на Министерския съвет, с което
к.к. Слънчев бряг-запад е определен за селищно
образувание с национално значение, допускам
поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 17 от 21.01.2005 г., издадена от кмета на
Община Несебър, за одобряване на ПУП – ИПРЗ
за УПИ ІІ, намиращ се в кв. 7502 по плана на
к.к. Слънчев бряг-запад, като в частта одобрявам,
думите „…..максимална височина от Н=7,00 м на
Н=12,00 м…“ да се четат „…..максимална височина
от Н=7,00 м на Н=15,00 м…“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ 17 от 21.01.2005 г., издадена от кмета на Община Несебър.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с
чл. 62, ал. 2 АПК заповедта подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 30-дневен срок след съобщаването є чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
1508

Министър: Л. Павлова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 36
от 8 декември 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-377 от 30.07.2010 г. от „Бенкомерс“ – ООД, за допускане на устройствена
процедура – изработване на проект за план-извадка – ПРЗ за УПИ XII-1212 – „за склад, офиси
и подземни гаражи“, и УПИ XIII-1242 – „за склад,
офиси и подземни гаражи“, кв. 15а, к.л. 296, м.
НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“.
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Към заявлението е приложено пълномощно
на Дора Миланова Давидова, удостоверение за
актуално състояние на „Бенкомерс“ – ООД, скица
на имот № 1242 и № 1212, нотариален акт № 074,
том II, peг. № 7032, дело № 274 от 12.10.2004 г. за
дарение на недвижим имот пл. № 1212 на Костадин Василев Пешев и Румен Василев Пешев,
нотариален акт № 21, том I, peг. № 1555, дело № 20
от 31.03.2006 г. за продажба на недвижим имот
пл. № 1242 на „Бенкомерс“ – ООД, мотивирано
предложение и обяснителна записка.
Представен е предварителен договор с нотариална заверка на подписите от 30.07.2010 г., с който
на основание чл. 15, ал. 3 ЗУТ „Бенкомерс“ – ООД,
прехвърля на Костадин Василев Пешев и Румен
Василев Пешев реално обособена част от имот пл.
№ 1242 по точки с номера 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27,
28, 29, 30 и 31 по скица-предложение, неразделна
част от договора, а Костадин Василев Пешев и
Румен Василев Пешев прехвърлят на „Бенкомерс“ – ООД, реално обособена част от имот
пл. № 1212 по точки с номера 15, 16, 25 и 31 по
скица-предложение, неразделна част от договора,
като същите се съгласяват „Бенкомерс“ – ООД,
да стане изключителен собственик на нов УПИ
XI-1242 по точки с номера 1, 3, 15, 16, 24, 25 и
31, а Костадин Василев Пешев и Румен Василев
Пешев да станат изключителни собственици на
УПИ XI-1212 по точки с номера 14, 18, 19, 20, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г87 от 12.10.2010 г., т. 41, е прието мотивираното
предложение при спазване изискванията на отделите в ДАГ.
Със заповед № РД-09-50-1705 от 28.10.2010 г.
на главния архитект на СО е допуснато да се изработи ПУП – план-извадка, ПРЗ в съответствие
с ОУП на СО в обхват на поземлени имоти с
№ 1212 и № 1242.
С писмо изх. № ГР-70-00-377 от 8.11.2010 г. заповедта е изпратена до кмета на район „Подуяне“
за сведение и изпълнение.
С писмо peг. инд. 66-02-252 от 17.11.2010 г.
главният архитект на район „Подуяне“ изпраща
уведомление за съобщаване на заповедта.
Със заявление вх. № ГР-70-00-568 от 14.12.2010 г.
е внесен за одобряване проект с обяснителна записка.
Проектът е съгласуван от арх. Г. Лазарова – проектант на територията.
С писмо изх. № ГР-70-00-377 от 16.12.2010 г.
проектът е изпратен за съобщаване до кмета на
район „Подуяне“.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-252 от
16.05.2011 г. на кмета на район „Подуяне“ в законоустановения срок е постъпило едно възражение
от собственици на имот № 1362 с искане за нанасяне на вярната им имотна граница с имот пл.
№ 20. Представен е протокол № 7 от 9.05.2011 г.
на РЕСУТ със становище по възражението.
Проектът е съгласуван със „Софийска вода“ –
А Д, 01.2011 г., и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 1.02.2011 г.
Представено е заснемане на съществуващата
дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
със заверена декларация от Дирекция „Зелена
система“ – СО, № 94-М-СП-15 от 10.03.2011 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Проектът и документите към него, както и
възражението са докладвани пред ОЕСУТ и с
решение по протокол № ЕС-Г-54 от 28.06.2011 г.,
т. 36, проектът е приет с корекции, възражението
не е уважено, тъй като имотът не е в обхвата на
проекта. Корекцията е нанесена със зелен цвят
върху всички чертежи.
Съгласно становище на отдел „Правен“ с писмо изх. № ГР-70-00-377 от 29.07.2011 г. проектът
е върнат в район „Подуяне“ за дообявяване. С
писмо peг. инд. 6602-252 от 15.09.2011 г. дообявеният проект е върнат без постъпили възражения.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-73
от 20.09.2011 г. проектът е приет със становище за
изпращане на СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Подадено е заявление вх. № ГР-70-00-377 от
10.10.2011 г. за даване на съгласие за одобряване
на проекта и от Румен Василев Пешев и Костадин
Василев Пешев.
Към преписката служебно е приложено възлагателно писмо № ТП-91-00-4 от 6.11.2003 г. за
изработване на ПРЗ на м. НПЗ „Хаджи Димитър“
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-146 от 1.12.2005 г.,
т. 1, за приемане на предварителен ПРЗ на м. НПЗ
„Хаджи Димитър“ и № ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г.,
т. 10, с който окончателният проект е върнат за
корекции.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 във
връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на имоти
с № 1242 и № 1212 – предмет на плана. Спазено
е изискването на чл. 124, ал. 3 ЗУТ.
За територията на м. НПЗ „Хаджи Димитър“
е възложено изработването на ПРЗ с писмо изх.
№ ТП-91-00-4 от 6.11.2003 г.
За имотите не е одобряван ПУП, поради което
проектът се изработва като план-извадка – ПРЗ
при условията на чл. 133, ал. 1 ЗУТ.
С п р о т о ко л н а ОЕ С У Т № Е С -Г-14 6 о т
1.12.2005 г., т. 1, е приет предварителен ПРЗ на
НПЗ „Хаджи Димитър“, а с протокол № ЕС-Г46 от 7.06.2011 г., т. 10, окончателният проект е
върнат за корекции.
Проектът е съгласуван с проектанта на ПУП,
с което е спазено изискването на чл. 133, ал. 1,
изр. последно и ал. 2 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 124,
ал. 3 ЗУТ със заявление по образец, допуснато е
изработването на проект за ПИ – ПРЗ от компетентния за това орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в допускането, проектът е
изработен като ПРЗ след възлагане изработването
на цялостен план за м. НПЗ „Хаджи Димитър“
и приет от ОЕСУТ предварителен проект и е съгласуван от проектанта на същия арх. Лазарова,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотът попада в устройствена зона „Смф1“, в
която съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 13, е допустимо конкретното предназначение на
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УПИ да е „за склад, офиси и подземни гаражи“.
Показателите в матрицата върху графичната част
на плана отговарят на нормативите в приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация се състои в урегулиране на имоти с пл. № 1212 и № 1242 в рамките
на имотните им граници, като с предварителен
договор от 30.07.2010 г. заявителите се съгласяват да прехвърлят всеки от тях реална част от
собствения си имот на другия заявител, в резултат
на което всеки от заявителите да стане изключителен собственик на проектни УПИ XII-1212 и
XIII-1242, а именно „Бенкомерс“ – ООД, да стане
изключителен собственик на нов УПИ XI-1242,
а Костадин Василев Пешев и Румен Василев
Пешев да станат изключителни собственици на
УПИ XI-1212. Приема се, че в договора е допусната техническа грешка в номерацията на УПИ.
На скицата – неразделна част от същия УПИ,
са номерирани като УПИ XI-1242 и УПИ ХІІ1212; същите съответстват графично и в частта
на записа на УПИ ХІІ-1212 на внесения проект.
С горното е спазено изискването на чл. 17,
ал. 2, т. 1 и ал. 3 ЗУТ.
Одобряване на улица от о.т. 2б-2а-3-4-54а е с
оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 4 ЗУТ
за осигуряване на достъп по улица за новообразуваните УПИ. Задънена улица от о.т. 2б-2в-2г2д се одобрява с оглед обезпечаване бъдещото
урегулиране на имот пл. № 1362.
Предвиденото застрояване с к.к. 26 м е допустимо, тъй като това е максимално допустимата
кота корниз в устройствена зона „Смф1“.
Спазени са изискванията за разстояния.
Новопроектираната улица не е от първостепенната улична мрежа, поради което изискване
за разстояние от нея до новопредвиденото застрояване няма по чл. 26, ал. 1 ЗУТ. С проекта
застрояването е на разстояние от уличните регулационни линии, като е котирано разстояние
от 2,50 м към улица от о.т. 2б-2а-3-4-54а, поради
което изискванията на закона са спазени.
Новопредвидените сгради са нежилищни и
е спазено изискването по чл. 35, ал. 2 ЗУТ за
разстояние до вътрешните граници при свободно
застрояване – не по-малко от 3 м.
Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Паркирането е осигурено в границите на урегулираните поземлени имоти, с което е спазено
изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните предприятия – „Софийска вода“ – АД,
и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и
изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията є не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
С проекта се предвиж да отчуж даване на
имоти – частна собственост, за изграждане на
обекти – публична общинска собственост – ули-
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ца, поради което и на основание чл. 21, ал. 7 от
Закона за общинската собственост компетентен
да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 6, ал. 7 от ПР на ЗУТ, Заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. на кмета на СО,
чл. 133, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 26,
ал. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 35, ал. 1 ЗУТ, устройствена категория по т. 13 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-54
от 28.06.2011 г., т. 36, и № ЕС-Г-73 от 20.09.2011 г.,
т. 12, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка – план
за регулация на м. НПЗ „Хаджи Димитър“, кв.
15а, УПИ ХІІ-1212 – „за склад, офиси и подземни
гаражи“, и УПИ XIII-1242 – „за склад, офиси и
подземни гаражи“, и улици по о.т. 2б-2а-3-4-54а
и по о.т. 2б-2в-2г-2д по червените и сините линии, цифри и текст, с корекциите в зелен цвят,
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
на м. НПЗ „Хаджи Димитър“, кв.15а, УПИ XII1212 – „за склад, офиси и подземни гаражи“, и
УПИ ХІІІ-1242 – „за склад, офиси и подземни
гаражи“, с корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територия, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
1195

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 0266
от 24 януари 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със Заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на общината, и публикувано обявление в два централни вестника – „24
часа“ и „Труд“, и в-к „Черно море“ нареждам:
Отчуждавам стопанска постройка 35 кв. м
съгласно издадено разрешение за строеж № 22
от 20.10.1995 г. на район „В. Варненчик“ за
изграждане в парцел 379б имот с идентификационен № 10135.4508.127 по К К на район
„В. Варненчик“ – Варна, от Светозар Колев
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Колев, постоянен адрес Варна, ул. Г. Кръстевич
21, ет. 5, съгласно н.а. № 120, том XXXIX, дело
№ 14609 от 27.09.1994 г.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила паркоустройствен и регулационен план,
одобрен със Заповед № Г-74 от 13.09.2001 г. на
кмета на общината, предвиждащ изграждането
на обект от първостепенно значение, разширение на бул. Ян Хунияди в частта от музей „В.
Варнен чик“ до Коми тово хан че – п убли чна
общинска собственост, която не може да бъде
задоволена по друг начин, и предвид това, че
изградената стопанска постройка от 35 кв. м по
разрешение за строеж № 22 от 20.10.1995 г. на
район „В. Варненчик“ попада в предвиденото
по плана разширение.
Съгласно скица-прокт № 21973 от 19.08.2011 г.,
изда дена о т СГ К К , и мо т с и ден т ифи к ат ор
10135.4508.127 е с площ 1042 кв. м, а по н.а.
№ 120/94 г. – 1000 кв. м.
Като обезщетение за описания имот нареждам: Светозар Колев Колев да получи сумата
37 530 лв., представляваща пазарната цена на
сграда със ЗП 35 кв. м в съответствие с оценката на оценител на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на АПК пред А дминистративния съд – Варна.
Копие на заповедта да се връчи на собственика, зам.-кметовете на Община Варна, главния
секретар, председателя на Общинския съвет – гр.
Варна, директори на дирекции: „Правнонормативно обслужване“, „Финансово-стопански
дейности“, „Финанси и бюджет“, „Общинска
собственост“, и деловодството за сведение и
изпълнение.
К мет: К. Йорданов
1240

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 41
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 131 от протокол
№ 9 от 20.10.2011 г. на ОЕСУТ, Решение № К-8
от 29.09.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Правец, одобрява
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с
идентификатор 020041, намиращ се в местността
Владин рът по КВС на землището на гр. Правец, с отреждане „За жилищно строителство“.
Планът за застрояване на поземлен имот 020041
вк лючва границата на застрояване – 4 м от
страничната граница и 5 м от местен път и дъно
на парцела, дадена с червена прекъсната линия,
маркировка за режима на застрояване, даден в
матрица, както следва: височина на застрояване
< 10 м; плътност на застрояване – максимално
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40 %; интензивност на застрояване – Кинт. – 1;
озеленена площ – миним у м 60 %; начин на
застрояване – свободно.
Председател: Н. Яхов
1243
РЕШЕНИЕ № 42
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 116 от
протокол № 7 от 13.12.2010 г. на ОЕСУТ, Решение № К-9 от 27.10.2010 г. и Решение № К-5 от
15.06.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Правец, одобрява
проект за подробен устройствен – план план за
застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с
идентификатори 164007, 000167 и 066002 по КВС
на с. Видраре, община Правец, с отреждане: „За
ВЕЦ, изравнител и обслужващи дейности – административни, битови и производствени сгради
и съоръжения“ в ПИ 164007; „За изравнител
и техническа инфраструктура“ в ПИ 066002 и
ПИ 000167 и ПУП – парцеларен план за кабелна линия 20 kV, засягащ поземлени имоти с
идентификатори 000167, 000564, 059003, 059005
и 059010 по КВС на землището на с. Видраре,
община Правец, към обект МВЕЦ „Видраре“.
Председател: Н. Яхов
1244

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 70
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 и чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието
с протокол № 1 от 11.01.2012 г., Общинският
съвет – Свиленград, реши:
Одобрява изменение на плана за застрояване
на ПИ № 009350 в м. Речни лозя в землището
на Свиленград, като имотът се отрежда „за
производствени дейности и площадка за изкупуване и временно съхраняване на метални
отпадъци от черни и цветни метали“ и се определя с линии на застрояване – нискоетажно
свободно застрояване.
Неразделна част от решението е приложеният
план за застрояване.
Председател: Г. Еленков
1259

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 30
от 30 януари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Симеоновград, реши:
1. Одобрява ПП (парцеларен план) и специализирана план-схема за обект: „Външно ел.
захранване на фургон“, местност Над гарата,
землище Симеоновград.
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2. Възлага на кмета на общината да проведе необходимите процедури по съобщаване на
решението.
Председател: А. Петров
1275

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 68
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на подземен елек т роп ровод – 20 kV о т ПИ
67338.828.23, местност Речиченски път, з-ще кв.
Речица – гр. Сливен, отреден „За фотоволтаична
централа“, до шахта от съществуваща т.к.м. в
ПИ 67338.828.25, з-ще гр. Сливен, преминаващ
през имоти 67338.828.25 и 67338.828.19 в същото
землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до А дминистративния съд – Сливен.
Председател: С. Келеведжиева
1226

ОБЩИНА „ТУНДЖ А“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 64
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“,
Ямбол, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на кабел – средно напрежение, захранващ урегулиран поземлен
имот на „СТМ – Медиконсулт“ – ООД, № II126,119,120,121, масив 18 по КВС на землище
с. Тенево, област Ямбол. Трасето преминава
през поземлени имоти № 68, 164, 120, 95, 101,
65, 106 и 52.
Председател: К. Карагьозов
1245
13. – Нов български университет, София,
обявява конкурси за главни асистенти в област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – реклама) – един;
област на висше образование 4. Технически
науки, професионално направление 4.6. Информатика – един; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Теат ра лно и филмово изк уство, всичк и със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 216,
тел. 811-02-36, 811-02-16.
1299
6. – Тех н и ческ и я т у н и верси те т – Софи я,
обявява конк у рс за Ин женерно-педагоги ческия факултет в Сливен за главен асистент по
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професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електрически мрежи и системи“, за нуждите
на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044/667 323.
1261
102. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилск и“ – София, обявява конк у рси за:
п рофесори по: п рофесиона лно нап равление
5.8. Проу чване, добив и обработка на полезни
изкопаем и“: спец иа л нос т „Подземен доби в
на полезн и изкопаем и“ – ед и н, и спец иа лно с т „Геолог и я и п р оу ч ва не на поле зн и т е
изкопаеми (Геологи я на въглищата)“ – един;
професиона лно направление 3.8. Икономика,
спец иа л нос т „И коном и к а и у п ра влен ие по
от расли (Икономика и у правление на минн о - о б о г а т и т е л н и т е п р е д п р и я т и я)“ – е д и н ;
п рофесиона л но на п ра в лен ие 5.1. Ма ш и н но
ин женерство, специа лност „Машинознание и
машинни елементи“ – един; доценти по: професионално направление 5.8. Проу чване, добив и
обработка на полезни изкопаеми, специалност
„Обогатяване на полезни изкопаеми“ – един;
професиона лно направление 3.8. Икономика,
спец иа л нос т „И коном и к а и у п ра влен ие по
от расли (Икономика и у правление на минн и т е п ред п ри я т и я)“ – ед и н; п рофесиона л но
нап равление 4.2. Х ими ческ и нау к и, спец иа лност „А на литична х ими я“ – един; главен
асистент по професиона лно направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електротехника“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Док у менти – в МГ У „Св. Иван
Рилски“, Студентски град, сектор „СДК“, сграда
К ЦОК, ет. 2, ста я 4, тел. (02) 80 -60 -209.
1300
31. – Мед и ц и нск и я т у н и вер си т е т – П левен, обявява конкурс за професор по 01.06.12
мик робиологи я в катедра „Мик робиологи я,
вирусология и медицинска генетика“, сектор
„Микробиология и вирусология“, за нуждите
на Медико-диагностична лаборатория по микробиология на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
1225
40. – Висшето строително у чилище „ Любен Каравелов“ – София, обявява конкурс за
професор по 01.03.25 структура, механични и
термични свойства на кондензираната материя
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
София 1373, ул. Суходолска 175, тел. 80 29 123,
80 29 160.
1260
19. – Централната лаборатория по приложна
физика при БАН – Пловдив, обявява конкурс
за професор по 4.1. Физически науки (01.03.25
Структура, механични и термични свойства на
кондензираната материя), със срок 2 месеца от
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обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на лабораторията, Пловдив 4000, бул. Санкт Петербург 59,
тел. 032/635-019.
1224
69. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираните територии „Нов
експлоатационен сондаж Е-72 и шлейф“ през
поземлени имоти в масив № 28, м. Росеньо, № 34
и 35 в м. Джурковец до ПГХ Чирен по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Чирен, община Враца. Проектът може да се
разгледа в сградата на Община Враца, стая № 2.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните собственици могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта чрез общинската администрация.
1246
1. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне
границите на санитарно-охранителна зона около „Тръбен кладенец“ в поземлен имот 000033,
местност Под лозята в землището на с. Бояново,
община Елхово. Засегнатите имоти съгласно
приложения към парцеларния план регистър са:
000041, 000390, 000311, 000400, 000309, 062014, 000786,
062013, 062012, 062018, 062017, 062020 в местност
Под лозята, землище с. Бояново; 000443 – ведомствен път; 090001, 090003, 091004, 090005, 090009,
090007, 090013, 090015, 090012, 090008, 090006,
090004, 090002, 090156, 090076, 090078, 090080,
090082, 090084, 090083, 090081, 091001, 090079,
091003, 091036, 090077, 091097, 091079, 091076,
091002, 091084, 091085, 091086 и 091081 в местност
Лозята, землище с. Бояново. Проектът за ПУП
(парцеларен план) е изложен в отдел „ТСУС“ на
Община Елхово. 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 ПУП до общинската администрация.
1215
679. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Външни
ВиК мрежи за жилищен комплекс „Съни Дей 5“,
намиращ се в имот с идентификатор 73571.18.11,
м. Боруна, землище с. Тънково“, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места. Трасето на водопровода е с
дължина 1020 м и преминава през имот с идентификатор 73571.27.145 – за път от републиканската
пътна мрежа – Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – държавна публична собственост, посочено
в графичната част на проекта. Трасето на канализационния колектор ще премине през имот с
идентификатор 73571.18.37 – полски път – Община
Несебър – общинска публична собственост, имот
с идентификатор 73571.27.145 – за път от републиканската пътна мрежа – МТИТС – държавна
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публична собственост, имот с идентификатор
51500.57.51 – за път от републиканската пътна мрежа – МТИТС – държавна публична собственост,
и през имот с идентификатор 51500.48.17 – полски
път – Община Несебър – публична общинска
собственост. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, стая 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1250
579. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
с ел. и В и К схеми и ПУП – парцеларен план на
водопровод от селищен до ПИ 053005 в землището
на с. Габарево, м. Старите ливади, община Павел
баня. Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел баня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1248
8. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че във
връзка със Заповед № РД-09-884 от 17.10.2011 г.
е изработен ПУП – парцеларен план за ел. трасе
20 kV с дължина 8,75 км от нова ел. подстанция „Царацово“, намираща се в „Промишлена
зона – Радиново“, до обект: „Централа за производство на електроенергия от биомаса“ в ПИ
№ 144.65 и ПИ № 144.66 по КК от Стопански
двор № 1 в землището на с. Строево. Новата РУ
(разпределителна уредба) 20 kV ще бъде изградена
в УПИ XIX-66 – ел. централа биомаса „Строево“, и УПИ XVIII-65 – ел. централа биомаса
„Строево“, и в нея ще бъдат въведени кабели 20
kV от повишаващите трансформатори 11/20 kV,
разположени в трафопостовете на двата имота,
които се захранват от генераторната мощност на
централите. На приложените чертежи е посочено
трасето на кабелната линия, която ще започва
от съответната КРУ на РУ 20 kV. Кабелът излиза
от южната страна на сградата, тръгва в южна
посока, преминава по пътищата на бившия стопански двор и излиза от източната страна на пътя
с. Строево – с. Малък чардак. Трасето чупи на
юг и тръгва успоредно на цитирания път, като в
началото на регулацията го пресича, чупи отново
на юг, пресича канал, върви по западния тротоар
на главната ул. Г. Бенковски, чупи по ул. Иглика
и тръгва на запад до ул. Славянка, отново чупи
на юг и по нея достига края на регулацията и
ул. Китка. В тази зона кабелът ще пресече отново канала и тръгва по полски път към надлеза
над магистрала „Тракия“, пресича я източно от
него и достига регулацията на с. Царацово. При
селото кабелът преминава по северния край на
регулацията, пресича ул. Хан Аспарух, върви
по ул. Северна, чупи на юг и по полски пътища
достига ул. Крайна. След пресичането на тази
улица трасето отново върви по полски пътища до
пътя Пловдив – с. Бенковски, пресича го, върви
по полски път и достига новоизградената ел.
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подстанция 110/20 kV „Царацово“. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация,
стая 408 (дирекция „УТЕС“). На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация
„Марица“, област Пловдив.
1249
7. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ИПУР
(изменение на план за улична регулация) по ул.
Г. Чендов между ул. Тича и ул. Сакар планина
от ОТ 8536 до ОТ 8542, ИПР (изменение на план
за регулация) за УПИ ХVІІІ-342 и УПИ ХІХ-343
в кв. 717 и ПР (план за регулация) на УПИ ХІІІ369 в кв. 718 по плана на гр. Русе.
1247
491. – Община с. Минерални бани, област
Хасково, отдел „ТРС“, обявява на всички заинтересовани, че на основание чл. 124, ал. 3, чл. 135,
ал. 3, чл. 134, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 6 и чл. 128,
ал. 2 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – ПУР на част от кв. 2 и 4 между о.т. 14, 15,
16 до о.т. 17 по плана на с. Караманци, община
Минерални бани, област Хасково. Предлаганото с проекта изменение се състои в следното:
променя се улична регулация на части от кв. 2
и 4 между о.т. 14, 15, 16 до о.т. 17 по плана на
с. Караманци, община Минерални бани, област
Хасково. Всички заинтересовани лица могат да
се запознаят с проекта и в едномесечен срок да
подадат писмени предложения и възражения в
стая 102, ет. 1 в администрацията на Община
Минерални бани на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1276
492. – Община с. Минерални бани, област
Хасково, отдел „ТРС“, обявява на всички заинтересовани, че на основание чл. 124, ал. 3, чл. 135,
ал. 3, чл. 134, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 6 и чл. 128,
ал. 2 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – ПУР на част от кв. 2, 3 и 5 между о.т. 11,
12, 13 до о.т. 14 по плана на с. Караманци, община
Минерални бани, област Хасково. Предлаганото с проекта изменение се състои в следното:
променя се улична регулация на части от кв. 2,
3 и 5 между о.т. 11, 12, 13 до о.т. 14 по плана на
с. Караманци, община Минерални бани, област
Хасково. Всички заинтересовани лица могат да
се запознаят с проекта и в едномесечен срок да
подадат писмени предложения и възражения в
стая 102, ет. 1 в администрацията на Община
Минерални бани на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1277
493. – Община с. Минерални бани, област
Хасково, отдел „ТРС“, обявява на всички заинтересовани, че на основание чл. 124, ал. 3, чл. 135,
ал. 3, чл. 134, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 6 и чл. 128,
ал. 2 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – ПУР на част от кв. 20, 21 и 34 между о.т.
71, 72 до о.т. 74 и о.т. 71 до о.т. 67 по плана на
с. Караманци, община Минерални бани, област
Хасково. Предлаганото с проекта изменение се
състои в следното: променя се улична регулация
на части от кв. 20, 21 и 34 между о.т. 71, 72 до о.т.
74 и о.т. 71 до о.т. 67 по плана на с. Караманци,
община Минерални бани, област Хасково. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с
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проекта и в едномесечен срок да подадат писмени
предложения и възражения в стая 102, ет. 1 в
администрацията на Община Минерални бани
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1278
494. – Община с. Минерални бани, област
Хасково, отдел „ТРС“, обявява на всички заинтересовани, че на основание чл. 124, ал. 3, чл. 135,
ал. 3, чл. 134, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 6 и чл. 128,
ал. 2 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – ПУР на част от кв. 13, 26 и 28 между о.т.
99 до о.т. 104 и о.т. 101 до о.т. 103 по плана на
с. Караманци, община Минерални бани, област
Хасково. Предлаганото с проекта изменение се
състои в следното: променя се улична регулация
на части от кв. 13, 26 и 28 между о.т. 99 до о.т.
104 и о.т. 101 до о.т. 103 по плана на с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково.
Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта и в едномесечен срок да подадат
писмени предложения и възражения в стая 102,
ет. 1 в администрацията на Община Минерални
бани на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1279

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Димчо Димитров Димов от
Варна на разпоредбата на § 1 от Постановление
№ 25 от 26.02.2010 г. на Министерския съвет, по
което е образувано адм. д. № 926/2012 по описа
на Върховния административен съд.
1220
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Николай Йорданов Баташки,
с която се оспорва „параграф 2 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г.
за условията и реда за провеждане на конкурс за
частни съдебни изпълнители“, обн., ДВ, бр. 90
от 2011 г., издадена на основание чл. 10, ал. 1
от Закона за частните съдебни изпълнители от
министъра на правосъдието, с който се изменя
ал. 9 на чл. 9 от посочената наредба, по което
е образувано адм. д. № 1828/2012 по описа на
Върховния административен съд.
1301
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обявява, че е постъпила
заповед от областния управител на област Бургас,
с която се оспорва приетото по т. 4 от дневния
ред решение № 35 в частта му по чл. 74, ал. 2
(нова), на заседание на Общинския съвет – гр.
Приморско, проведено на 28.12.2011 г. и отразено
в протокол № 4 от 28.12.2011 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Приморско.
По оспорването е образувано адм.д. № 120/2012,
насрочено за 15.03.2012 г. от 11 ч.
1211
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 157/2012 по
жалба на Илко Николов Илиев против Решение
№ 3411 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
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на СО „Планова“ в частта относно имот № 301.
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, 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 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 на
Илко Николов Илиев.
1214
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Магдалена Василева
Ненова от Варна срещу Решение № 3411-7 от
протокол № 35 от 22.06.2011 г. и Решение № 34362 от протокол № 36 от 10, 11 и 18.08.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е приет
ПУП – ПУР на СО „Планова“ в частта относно
имот ПИ 1420, кв. 39. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 160/2012 на Административния съд – Варна,
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искани я за отм яна на обжалвани я административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
1229
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Милка Василева Цвяткова
от Павликени срещу Заповед № РД-02-11-1976
от 15.12.2011 г. на кмета на Община Павликени,
с която е одобрено изменение на ПУП – план
за застрояване и план за регулация, по която е
образувано адм. д. № 67/2012 по описа на Административния съд – Велико Търново, насрочено
за 5.03.2012 г. от 9 ч. Заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат да подадат
заявление за конституиране като ответници със
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок, считано от датата на обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
1212
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е образувано адм.д. № 166/2011
по жалба на Мариус Петров Цоков от София
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против Заповед № 938 от 22.07.2010 г. на кмета
на Община Враца, с която е одобрен подробен
устройствен план (план за регулация и застрояване) за разделяне на УПИ-I и образуване на
нови урегулирани поземлени имоти – УПИ-I,
УПИ-IV и УПИ-V от кв. 1, „Промишлена зона“,
по плана на гр. Враца. В едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление
до Административния съд – Враца, по адм.д.
№ 166/2011, 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,
за явен в съответната админист раци я, 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
се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения
срок. Делото е насрочено в открито заседание
за 25.04.2012 г. от 13,30 ч.
1280
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Диана Николова Бонева и Владимир
Георгиев Бонев от гр. Каварна на Заповед № 502
от 20.07.2011 г. на кмета на Община Каварна, с
която е одобрен ПУП – ПЗ за поземлен имот
№ 03318.16.202 по плана на с. Белгун, община
Каварна, област Добрич, във връзка с което
оспорване е образувано адм.д. № 874/2011 по
описа на А дм инис т рат ивни я съд – Добри ч.
Заинтересуваните лица, за които заповедта се
явява благоприятен акт, могат в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
за оспорване в „Държавен вестник“ да подадат
заявление в изискуемата съгласно чл. 218, ал. 4
ЗУТ форма, за да се конституират като ответници по делото.
1230
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 32 състав, призовава Митра Пенкова
Пенкова като заинтересована страна по адм.д.
№ 3078/2011, образувано по жалба на Иванка
Николова Пеева и Даниел Николов Донков
срещу Заповед № РД-18-76 от 21.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, гр. София.
Делото е насрочено за 6.03.2012 г. от 13,30 ч.
Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на ГПК.
1213
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 679, а л. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„Верос Констръкшън“ – ЕООД, в несъстоятел-
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ност, ЕИК 131419403, със седалище Перник, ул.
Търговска 38, ет. 2, офис 2, по т.д. № 1145/2011,
да се явят на 7.03.2012 г. в 13,30 ч. в Съдебната
палата, зала № 5, за разглеждане на искане за
отмяна на решенията, взети от събрание на
кредиторите, проведено на 21.12.2011 г.
1283
Бургаският районен съд, гра ж данска колегия, ХVІІ състав, съобщава на Пол Грахам
Тейлър, роден на 25.01.1955 г., гражданин на
Великобритания, с последен известен адрес:
Бургас, ул. Константин Фотинов 1, вх. В, ет. 1,
сега с неизвестен адрес, че има заведено гражданско дело № 7152/2011 от Даниела Ангелова
Тейлър с адрес: Бургас, ул. Любен Каравелов
73, ет. 1, с правно основание чл. 49 СК. Указва
на ответника възможността да получи книжата
в канцеларията на Районния съд – Бургас, ул.
Александровска 101, ет. 3.
1284
Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия,
призовава Юмер Юмеров Карачоджуков, роден
на 29.05.1935 г., с неизвестен адрес в Република
Турция, да се яви в съда на 9.03.2012 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 74/2012 за връчване на
съдебни книжа, заведено от Рукие Хаджиоглу.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1228
Сливенският районен съд съгласно разпореждане на съдия-докладчика по гр.д. № 6413/2011
уведомява ответницата Магбуле Фаикова Алиева,
родена на 1.10.1951 г., гражданин на Република
Турция, с адрес в България: с. Бяла паланка,
община Твърдица, че срещу нея има образувано гр.д. № 6413/2011 по описа на Сливенския
районен съд за делба на недвижим имот, представляващ УПИ № XIV-101, кв. 13 по плана на
с. Жълт бряг, община Твърдица, с площ 650 кв.
м, при граници: от север – имот № XII – 100, от
изток – имот № XIII – 99, от запад – улица, от
юг – имот № XVI – 102, ведно с построените в
него полумасивна жилищна сграда със застроена
площ 62 кв. м, състояща се от 3 стаи и коридор,
паянтова стопанска постройка (плевник) с площ
41 кв. м, ведно с подобренията и трайните насаждения. Имотът е предмет на съдебна делба
между ищците Фатме Фаикова Алиева и Мустафа
Реджебов Алиев, и двамата от с. Жълт бряг, община Твърдица, ул. Иван Гинчев 11, и ответниците Филип Филипов Симеонов от с. Жълт бряг,
община Твърдица, и Магбуле Фаикова Алиева,
родена на 1.10.1951 г., гражданин на Република
Турция, с адрес в България: с. Бяла паланка,
община Твърдица. При неявяване на ответницата
Магбуле Фаикова Алиева да си получи книжата
по делото, които се намират в деловодството на
гражданско отделение при Сливенския районен
съд, на нея ще бъде назначен особен представител и делото ще бъде гледано в нейно отсъствие.
1282
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 1293/2011
по предявен от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност
чрез председателя є Тодор Панайотов Коларов,
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с което са предявени искове: против Димитър
Генчев Димитров с постоянен и настоящ адрес
Провадия, ул. Камчия 33, адрес за призоваване:
Варна, ул. Тодор Димов 35, ет. 4, ап. 8, осъдителен
иск за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност 518 703 лв.  – недвижими
имоти в с. Староселец, община Провадия, област
Варна, а именно:
– Дворно място с площ 1100 кв. м, съставляващо УПИ 1-74 в квартал 17 по плана на селото,
при граници: улица, ПИ 11-74 и земеделски земи,
заедно с построената в него сграда за курортни и здравни нужди, придобити от Димитър
Генчев Димитров с нотариален акт № 120, том
IV, рег. № 2784, дело № 664 от 14.05.2007 г. (акт
№ 86, том VI, дело № 1145 от 15.05.2007 г. на
СВ – Провадия).
– Апартамент № 8 във Варна, ул. Тодор Димов
35, ет. 4, с площ 76 кв. м, състоящ се от: дневен
тракт с кухненски бокс, коридор, две спални,
три тераси и баня и тоалетна, при граници:
ап. № 7, ул. Ген. Кантарджиев, и ателие № 9,
ведно с прилежащо избено помещение № 7 с
площ от 1,92 кв. м, при граници: изба № 5 и
изба № 8 и стълбищна клетка, както и 6.4852 %
ид. ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху дворното място, цялото с площ
270 кв. м, съставляващо УПИ IV-11, идентичен
на имот пл. № 11, в кв. 625 по плана на 5-и
подрайон на гр. Варна, при граници: ул. Тодор
Димов, ул. Ген. Кантарджиев, УПИ V-12, УПИ
III-10, придобит от Димитър Генчев Димитров
с нотариален акт № 145, том IX, рег. № 16514,
дело № 1726 от 2.12.2008 г. (акт № 200, том CXI,
дело № 27730 от 2.12.2008 г. на СВ – Варна).
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ М е р ц е д е с “,
моде л „С 4 0 0 Ц Д И“ с р ег. № В 2333 К Н,
р а м а № W DB 2 2 0 0 2 81 А 16 329 0 , д в и г а т е л
№ 62896040 0 01482, цвя т светлосив мета лик,
дата на първа регистрация 4.10.2000 г.
– Сумата от 2300 лв., представляващи левовата равностойност на 23 дружествени дяла,
на стойност 100 лв. всеки един дял от тях, от
капитала на „Джей Джей Марин карго“ – ООД,
ЕИК 200547288, предишно наименование „Поли
дизайн консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Цар Петър 3, ет. 1, ап. 1,
притежавани от Димитър Генчев Димитров.
– Сумата от 5000 лв., представляващи левовата равностойност на 50 дружествени дяла,
на стойност 100 лв. всеки един дял от тях, от
капитала на „Хеопс“ – ЕООД, ЕИК 103866525,
peг. по ф. д. № 907/2004 на ВОС, със седалище
и адрес на управление Провадия, ул. Камчия
33, притежавани от Димитър Генчев Димитров.
– Сумата от 50 000 лв., представляващи левовата равностойност на 50 000 обикновени акции
на приносител на стойност 1 лв. всяка една от
тях, от капитала на „Зърнени храни – Провадия“ – ЕАД, ЕИК 200102982, със седалище и
адрес на управление Провадия, ул. Камчия 33,
притежавани от Димитър Генчев Димитров.
– Сумата от 50 000 лв., представляващи левовата равностойност на 500 обикновени акции
на приносител на стойност 100 лв. всяка една от
тях, от капитала на „Групо лайт“ – ЕАД, ЕИК
200539829, със седалище и адрес на управление
Провадия, ул. Св. св. Кирил и Методий 24,
ет. 2, офис 4, притежавани от Димитър Генчев
Димитров.
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– Сумата от 15 000 лв., представляващи левовата равностойност на 15 000 поименни акции
на стойност 1 лв. всяка една от тях, от капитала
на „Джей Джей Марин“ – АД, ЕИК 201036834,
с размер на капитала 50 000 лв., със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Софроний
Врачански 18, ет. 3, офис 300, притежавани от
Димитър Генчев Димитров.
– 20 кв. м от ПИ във Варна, ул. Тодор Димов
35, целият с площ 270 кв. м, с идентификатор
по скица № 10135.2556.103, одобрена със Заповед
№ РД-18-92 от 14.10.2008 г. на ИД на АГКК – София, при съседи: 10135.2556.104, 10135.2556.105,
10135.2556.103 и 10135.2556.101, със стар идентификатор УПИ IV-11 в кв. 625, по плана на
5-и подрайон на града, придобит от Димитър
Генчев Димитров с нотариален акт № 172, том
I, рег. № 2460, дело № 172 от 30.03.2010 г. (акт
№ 106, том XIII, дело № 273 от 31.03.2010 г. на
СВ – Варна).
– Сумата от 4500 лв. от продажбата на 45
дяла на стойност 100 лв. всеки един дял от тях,
от капитала на „Поли дизайн консулт“ – ЕООД,
ЕИК 200547288, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Цар Петър 3, ет. 1, ап. 1,
обективирана в договор от 26.01.2010 г., притежавани от Димитър Генчев Димитров.
– Сумата от 120 000 лв., получена от продажбата на недвижим имот в с. Мировци, ул.
Мураданларски 3, община Нови пазар, област
Шумен, а именно: къща, лятна кухня и стопански постройки, построени в собствено дворно
място с площ 1245 кв. м, за което е отреден
УПИ IV-398 от квартал 53, при граници: улица,
УПИ V-389, улица, УПИ III-397 и УПИ VI-397,
обективирана в нотариален акт № 193, том II,
рег. № 1796, дело № 287 от 27.02.2008 г. (акт
№ 105, том II, дело № 347 от 27.02.2008 г. на
СВ – Нови пазар).
– Сумата от 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на
мотоциклет, марка „БМВ“, модел „650“ с рег.
№ В 2441 Б, рама № 208904, двигател № 701512,
обем – 650 к у б. см, мощ нос т – 15 kW, т ех.
доп. маса – 370 кг, дата на първа регистрация
12.08.1986 г., отчужден с договор за покупкопродажба на МПС от 30.08.2001 г.
– Сумата от 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „320“ с
рег. № В 5559 КТ, рама № WDC1631541D107802,
двигател № 11294230725632, места 6+1, цвят
тъмносин металик, дата на първа регистрация
08.07.1999 г., отчужден с договор за покупкопродажба на МПС от 8.05.2008 г.
– Сумата от 35 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на
лек автомобил, марка „БМВ“, модел „ХЗ“ с рег.
№ В 6606 КМ, рама № WBAPB51000WB40020,
двигател № 306D233965497, дата на първа регистрация 12.11.2003 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 12.06.2008 г.
– Сумата от 45 000 лв., получена от продажбата на недвижим имот, с. Мировци, ул. Бели
Лом 2, община Нови пазар, област Шумен, а
именно: жилищна сграда със застроена площ по
данъчна оценка от 40 кв. м, жилищна сграда със
застроена площ по данъчна оценка от 12 кв. м,
навес без оградни стени със застроена площ
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по данъчна оценка от 50 кв. м, със застроено
и незастроено дворно място с площ 1100 кв. м,
съставляващо УПИ III-77 от кв. 27 по плана на
с. Мировци, община Нови пазар, при граници:
улица, УПИ 11-76, УПИ VI-78, УПИ VII-79 и
УПИ IV-79, обективирана в нотариален акт № 99,
том VIII, рег. № 5390, дело № 992 от 8.07.2010 г.
(акт № 177, том 6, дело № 996 от 8.07.2010 г. на
СВ – Нови пазар).
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
7.06.2012 г. в 13,30 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД.
Указва на заинтересованите лица, че до даване
ход на делото в съдебно заседание, че могат да
предявяват свои претенции върху имуществото,
което се претендира за отнемане.
Указва на третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, че
могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск в първа инстанция.
1232
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че в същия
съд е образувано гр.д. № 281/2011 по предявено на
17.03.2011 г. мотивирано искане (искова молба),
вписано в СВ при АВ – Плевен, на 18.03.2011г.,
от КУИППД – София, против ответниците Мариана Тинчова Нанова с постоянен и настоящ
адрес гр. Кнежа, област Плевен, ул. Стефан Цанов
26, лично и като наследник на Георги Борисов
Нанов, Тихомир Георгиев Нанов, с постоянен
и настоящ адрес гр. Кнежа, ул. Стефан Цанов
26, Николай Георгиев Нанов от гр. Чипровци,
ул. Балканска 72, Анита Георгиева Нановска от
София, ж.к. Люлин, бл. 201, вх. В, ет. 4, ап. 42,
и Борислав Георгиев Нановски от гр. Кнежа,
ул. Кирил и Методий 6, ет. 8, ап. 35 – лично и
като наследник на Георги Борисов Нанов, б.ж.
на гр. Кнежа, всички като наследници на Георги
Борисов Нанов, б.ж. на гр. Кнежа, за отнемане
в полза на държавата на следното имущество
на обща стойност 168 736 лв., а именно:
От Мариана Тинчова Нанова, лично и в качеството є на наследник на Георги Борисов Нанов,
Тихомир Георгиев Нанов, Николай Георгиев Нанов,
Анита Георгиева Нановска и Борислав Георгиев
Нановски, и четиримата в качеството им на
наследници на Георги Борисов Нанов, на основание
чл. 4, ал. 1 и чл. 5 във връзка с чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 1 и във връзка с чл. 9 ЗОПДИППД:
– Дворно място с площ 420 кв. м заедно с
намиращите се в него жилищна сграда и други
второстепенни постройки и други подобрения,
съставляващо УПИ № ХХV-2265 с пл. № 2265
в кв. 145 по регулационния план на гр. Кнежа,
при съседи: улица, Борислав Петров Манчев,
Тодор Цанов Начев, Дико Петров Късовски и
Вени Крумов Късовски, придобит от Мариана
Тинчова Нанова с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, том І,
нот. дело № 121 от 4.04.1997 г. на нотариус при
РС – гр. Кнежа.
– Дворно място с площ 410 кв. м, съставляващо парцел (УПИ) № ХХVІ в кв. № 145 с пл.
№ 2266 по регулационния план на гр. Кнежа,
заедно с построената в него жилищна сграда
и други подобрения при съседи: улица, Георги
Нанов, Тодор Веков, Стефан Кьосовски и Венета
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Бучелска, придобит от Мариана Тинчова Нанова
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 149, том ІІ, нот. дело № 477/2002
от 13.09.2002 г. на съдия по вписванията при
РС – гр. Кнежа.
– Нива от 17,741 дка, трета категория, в местността Паняка в землището на гр. Кнежа, представляваща поземлен имот № 171020 по плана за
земеразделянето на гр. Кнежа, при съседи: имот
№ 171019 – нива на Община Кнежа за стопанисване, имот № 500333 – полски път на Община
Кнежа, имот № 171017 – нива на Дамян Иванов
Килограмски, имот № 171016 – нива на Митка
Николова Килограмска, имот № 171009 – нива
на наследници на Пено Петров Неголовски, и
имот № 171007 – нива на наследници на Петър Иванов Драшански, придобит от Мариана
Тинчова Нанова с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 48, том І, нот.
дело № 48/2003 от 21.02.2003 г. на съдия по
вписванията при РС – гр. Кнежа.
– Лек автомобил, марка „Опел Омега“, с рег.
№ ЕН 32-83 ВМ, рама № W0L000025S1161162, двиг.
№ X20XEV14120509, първоначална регистрация
13.04.1995 г., дата на промяна 11.03.2003 г.
– Лек автомобил, марка „Опел Омега“, с рег.
№ ЕН 75-05 АМ, рама № W0L0VBM69W1090808,
двиг. № X20XEV31018232, първоначална регистрация 24.12.1997 г., дата на промяна 14.12.2003 г.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н
Г о л ф “, с р е г . № Е Н 1 0 - 8 9 В В , р а м а
№ W V WZZZ1GZKW094748, двиг. № PN062258,
първоначална регистрация 15.12.1988 г., дата на
промяна 20.03.2007 г.
– Лек автомобил, марка „Форд Мондео“, с рег.
№ ЕН 79-01 ВК, рама № WF0AXXGBBARJ55446,
двиг. № R J55446, първоначална регистраци я
16.09.1994 г., дата на промяна 20.05.2008 г.
– Лек автомобил, марка „Опел Вектра“, с рег.
№ ЕН 43-22 ВМ, рама № W0L0ZCF6921053701,
двиг. № Z22SE11076554, първоначална регистрация 31.07.2002 г., дата на промяна 2.10.2008 г.
От Мариана Тинчова Нанова, лично и в качеството є на наследник на Георги Борисов Нанов, Тихомир
Георгиев Нанов, Николай Георгиев Нанов, Анита
Георгиева Нановска и Борислав Георгиев Нановски,
и четиримата в качеството им на наследници на
Георги Борисов Нанов, на основание чл. 5 във връзка
с чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Дворно място, цялото с площ 700 кв. м,
представляващо парцел ХV с планоснимачен
номер 2290 в кв. 177 по застроителния и регулационен план на гр. Кнежа, заедно с построената
в него стопанска постройка, придобит от Георги
Борисов Нанов и Мариана Тинчева Бачийска с
нотариален акт за замяна на недвижими имоти
№ 76, том І, нот. дело № 142/2000 на съдия по
вписванията при РС – гр. Кнежа, от 11.08.2000 г.
От Мариана Тинчова Нанова, Тихомир Георгиев
Нанов, Николай Георгиев Нанов, Анита Георгиева
Нановска и Борислав Георгиев Нановски в качеството им на наследници на Георги Борисов Нанов
на основание чл. 5 във връзка с чл. 9 във връзка с
чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Дворно място, цялото с площ 1310 кв. м,
представляващо парцел V, с планоснимачен
№ 3846 в кв. 97 по застроителния и регулационен план на гр. Кнежа, одобрен със Заповед
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№ 8 от 6.01.1987 г. на ОНС – гр. Враца, в кв. 101
по нотариален акт, заедно с построената в него
жилищна сграда, други подобрения и трайни
насаждения, при граници и съседи: улица, Емил
Николов Бенчев, Йерусалим Ангелов Танчев,
Пламен Петков Белоперкин и Йозо Калапишев,
придобит от Георги Борисов Нанов с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 91, том І, нот. дело № 171/2000 от 15.09.2000 г.
на съдия по вписванията при РС – гр. Кнежа.
– Лек автомобил, марка „ВАЗ2121 НИВА“, с
рег. № ЕН 29-47 ВА, рама № XTA212100P0973830,
двиг. № 5685603, първонача лна регист раци я
11.01.1993 г., дата на промяна 21.10.2004 г.
– Лек автомобил, марка „Опел Омега“, с рег.
№ ЕН 03-03 АН, рама № W0L000025S1051352,
двиг. № X20XEV1407363, първоначална регистрация 9.11.1994 г., дата на промяна 29.03.2002 г.
– Лек автомобил, марка „Опел Кадет“, с рег.
№ ЕН 63-01 АН, рама № W0L000036L2648002,
двиг. № C16NZ00A06631, първоначална регистрация 1.02.1990 г., дата на промяна 6.02.2002 г.
– Лек автомобил, марка „ВАЗ 2101“, с рег.
№ ВР 34-23 Н А , рама № 21010640654, двиг.
№ 867549, първоначална регистрация 21.05.1973 г.,
дата на промяна 22.12.2008 г.
– Лек автомобил, марка „Рено 5“, с рег.
№ ВР 55-09 АВ, рама № VF1C4080500694021,
двиг. № C000054, първоначална регистрация
15.04.1987 г., дата на промяна 23.06.1999 г.
– Лек автомобил, марка „АУДИ 80“, с рег.
№ ВР 94-24 НА, рама № WAUZZZ91ZDA064333,
двиг. № без номер, първоначална регистрация
6.12.1982 г., дата на промяна 10.03.1998 г.
От Борислав Георгиев Нановски на основание
чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Апартамент № 35 на ет. 8 в блок ЗИМ, изграден върху държавна земя в парцел пл. № 2332
от кв. № 144 по плана на Кнежа, състоящ се
от хол, кухня-бокс и баня с WС, със застроена
площ 43,40 кв. м и избено помещение № 35 със
застроена площ 2,15 кв. м и с 2,60 % идеални
части от общите части на сградата, придобит
от Борислав Георгиев Нановски с нотариален
акт за замяна на недвижими имоти № 76 от
11.08.2000 г., том І, нот. дело №142/2000 г. на
съдия по вписванията при РС – гр. Кнежа.
От Мариана Тинчова Нанова, Тихомир Георгиев
Нанов, Николай Георгиев Нанов, Анита Георгиева
Нановска и Борислав Георгиев Нановски в качеството им на наследници на Георги Борисов Нанов
на основание чл. 5 във връзка с чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД, като сумите са по пазарни
стойности към датата на продажба:
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ 284 от 20.10.1997 г., том І, нот. дело № 532/97 г.
на съдия по вписванията при РС – гр. Кнежа,
в размер 3731 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ 165 от 20.10.2005 г., том І, рег. № 430, нот. дело
№ 15/2005 г. на нотариус Милен Височков – рег.
№ 365 при НК, с район на действие района на
РС – гр. Кнежа, в размер 18 000 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 163 от 3.12.2008 г., том V, рег.
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№ 3958, нот. дело № 713/2008 г. на нотариус
Милен Височков – рег. № 365 при НК, с район
на действие района на РС – гр. Кнежа, в размер
3600 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Рено 19“, с рег. № ЕН 82-40 АН, рама
№ VF1B53B0507722067, двиг. № F3NL740I086978,
първоначална регистрация 8.11.1991 г., дата на
промяна 21.08.2002 г., в размер 6500 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „ВАЗ 2121 НИВА“, с рег. № ЕН 47-50 АТ,
рама № BA321210049492, двиг. № 21213712567,
първоначална регистрация 18.07.1979 г., дата на
промяна 12.12.2005 г., в размер 600 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Опел Омега“, с рег. № ЕН 80-81 АН, рама
№ W0L000066J1230178, двиг. № C20NE25182898,
първоначална регистрация 1.07.1988 г., дата на
промяна 4.11.2003 г., в размер 5500 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Форд Ескорт“, с рег. № ЕН 88-09 ВА, рама
№ WF0AXXGCAARU60414, двиг. № RU60414L1E,
първоначална регистрация 1.06.1994 г., дата на
промяна 23.01.2007 г., в размер 6500 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Сузуки Самурай“, с рег. № ЕН 22-18 АК,
рама № JSA0SJ51000103793, двиг. № 13A191466,
първоначална регистрация 22.07.1986 г., дата на
промяна 2.12.2003 г., в размер 5000 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Рено Еспейс“, с рег. № ЕН 27-09 АК, рама
№ VF8J637050R332586, двиг. № J7TV772F409628,
първоначална регистрация 1.12.1993 г., дата на
промяна 17.08.2004 г., в размер 9000 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Опел Омега“, с рег. № ЕН 01-72 ВВ, рама
№ W0L000017J1091224, двиг. № C20NE25108584,
първоначална регистрация 11.3.1988 г., дата на
промяна 23.01.2007 г., в размер 3500 лв.
– Сумата от продажбата на товарен автомобил, марка „Фолксваген транспортер“, с рег.
№ ЕН 90-51 АН, рама № W V2ZZZ25ZJH068972,
двиг. № JX109113, първоначална регистрация
22.02.1989 г., дата на пром яна 3.10.2002 г., в
размер 8300 лв.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност
на отчуждените недвижими имоти и МПС, то
под условията на евентуалност предявяваме иск
с цена въз основа на стойността, обективирана
в нотариалните актове за покупко-продажба
на недвижими имоти и договорите за покупкопродажба на МПС, както следва:
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ 284 от 20.10.1997 г., том І, нот. дело № 532/97 г.
на съдия по вписванията при РС – гр. Кнежа,
в размер 275,40 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ 165 от 20.10.2005 г., том І, рег. № 430, нот. дело
№ 15/2005 г. на нотариус Милен Височков – рег.
№ 365 при НК, с район на действие района на
РС – гр.Кнежа, в размер 18 000 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 163 от 3.12.2008 г., том V, рег.
№ 3958, нот. дело № 713/2008 г. на нотариус
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Милен Височков – рег. № 365 при НК, с район
на действие района на РС – гр. Кнежа, в размер 950 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Рено 19“, с рег. № ЕН 82-40 АН, рама
№ VF1B53B0507722067, двиг. № F3NL740I086978,
първоначална регистрация 8.11.1991 г., дата на
промяна 21.08.2002 г., в размер 400 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „ВАЗ2121 НИВА“, с рег. № ЕН 47-50 АТ,
рама № BA321210049492, двиг. № 21213712567,
първоначална регистрация 18.07.1979 г., дата на
промяна 12.12.2005 г., в размер 210 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Опел Омега“, с рег. № ЕН 80-81 АН, рама
№ W0L000066J1230178, двиг. № C20NE25182898,
първоначална регистрация 1.07.1988 г., дата на
промяна 4.11.2003 г., в размер 400 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Форд Ескорт“, с рег. № ЕН8809ВА, рама
№ WF0AXXGCAARU60414, двиг. № RU60414L1E,
първоначална регистрация 1.06.1994 г., дата на
промяна 23.01.2007 г., в размер 1000 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Сузуки Самурай“, с рег. № ЕН 22-18 АК,
рама № JSA0SJ51000103793, двиг. № 13A191466,
първоначална регистрация 22.07.1986 г., дата на
промяна 2.12.2003 г., в размер 500 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Рено Еспейс“, с рег. № ЕН 27-09 АК, рама
№ VF8J637050R332586, двиг. № J7TV772F409628,
първоначална регистрация 1.12.1993 г., дата на
промяна 17.08.2004 г., в размер 8000 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Опел Омега“, с рег. № ЕН 01-72 ВВ, рама
№ W0L000017J1091224, двиг. № C20NE25108584,
първоначална регистрация 11.03.1988 г., дата на
промяна 23.01.2007 г., в размер 500 лв.
– Сумата от продажбата на товарен автомобил, марка „Фолксваген транспортер“, с рег.
№ ЕН 90-51 АН, рама № W V2ZZZ25ZJH068972,
двиг. № JX109113, първоначална регистрация
22.02.1989 г., дата на пром яна 3.10.2002 г., в
размер 400 лв.
От Мариана Тинчова Нанова на основание чл. 4,
ал. 1 и чл. 9 ЗОПДИППД:
– Наличната сума по банкова сметка в лева
№ IBAN BG 30 UBBS 8002 10 56717912, в „Обединена българска банка“ – АД, София, с нулево салдо към 1.01.2010 г., ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Мариана
Тинчова Нанова.
– Наличната сума по разплащателна сметка
№ 0000000014604741, в Банка „ДСК“ – ЕА Д,
Софи я, с от рицателно са лдо –10,05 лв. към
30.06.2010 г., ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Мариана Тинчова Нанова.
– Наличната
сума
по
сметка
№ 0000000014661007, в Банка „ДСК“ – ЕА Д,
София, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Мариана Тинчова Нанова.
– Наличната сума по безсрочен влог/сметка
№ 17321311857008, в Банка „ДСК“ – ЕАД, София,
със салдо в размер 3,57 лв. към 31.12.2003 г.,
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ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане,
с титуляр Мариана Тинчова Нанова.
От Мариана Тинчова Нанова, Тихомир Георгиев
Нанов, Николай Георгиев Нанов, Анита Георгиева
Нановска и Борислав Георгиев Нановски в качеството им на наследници на Георги Борисов Нанов
на основание чл. 5 във връзка с чл. 9 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Наличната сума по банкова сметка в лева
№ IBAN BG85 BPBI 7944 40 50264401, в „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, София, с нулево
салдо към 23.07.2010 г., ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Георги
Борисов Нанов.
– Наличната сума по банкова сметка в евро
№ IBAN BG67 BPBI 7944 44 50264401, в „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, София, с нулево
салдо към 23.07.2010 г., ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Георги
Борисов Нанов.
– Наличната сума по банкова сметка в долари
№ IBAN BG71 UBBS 8002 41 01617111, в „Обединена Българска Банка“ – АД, София, със салдо
в размер 1,11 щатски долара към 31.05.2010 г.,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане,
с титуляр Георги Борисов Нанов.
– Наличната сума по банкова сметка в евро
№ IBAN BG72 UBBS 8002 44 10060312, в „Обединена Българска Банка“ – АД, София, със салдо
в размер 0,19 евро към 1.04.2010 г., ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане, с титуляр
Георги Борисов Нанов.
– Наличната сума по безсрочен влог в лева
№ 17321313589005, в Банка „ДСК“ – ЕАД, София,
със салдо в размер 0,83 лв. към 26.03.2003 г.,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане,
с титуляр Георги Борисов Нанов.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът,
в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху горепосоченото
имущество, е най-късно в първото заседание,
което е насрочено за 11.06.2012 г. в 10 ч.
1239
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д. № 763/2011 по мотивирано искане
на Комисията за установяване на имуществото,
придобито от престъпна дейност срещу с което
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и Решение № 447 от
24.10.2011 г. на КУИППД е предявено искане
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 265 625,23 лв., а
именно:
От Eляйдин Дурхан Нуридин и Зелиха Кабил
Нуридин с правно основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Поземлен имот с идентификатор 77195.740.178
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63 от
5.10.2006 г., с площ 379 кв.м, адрес: Хасково,
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у л. Т р а к и йс к а н и зи н а 1, т р а й но п р ед н а з начение на територи ята: у рбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване,
№ 6793, кв. 120 по предходен план, при съседи: 77195.740.179; 77195.740.180; 7195.740.177;
77195.740.163; 77195.740.162; 77195.740.161, ведно с
построените върху имота сграда с идентификатор 77195.740.178.1, със застроена площ 98 кв.м,
брой етажи – 2, с предназначение: жилищна
сграда – еднофамилна, сграда с идентификатор
77195.740.178.2, със застроена площ 17 кв.м, брой
етажи – 1, с предназначение: хангар, депо, гараж, и сграда с идентификатор 77195.740.178.3,
със застроена площ – 12 кв.м, брой етажи – 1,
с предназначение: селскостопанска сграда, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 1277, том VII, рег. № 6814,
дело 987 от 3.10.2006 г., вписан в СВ – гр. Хасково, вх. рег. № 6682, акт № 103, том XIX, дело
4439, от 3.10.2006 г.
– 1/3 идеална част от нива в Република
Турция в землището на с. Чайърдере, местност
Чучурига, с площ 21,300 кв.м, при граници: на
север – Мустафа Аръд жан, на юг – Мустафа
Аръджан, на изток – път, и на запад – река.
От Еляйдин Дурхан Нуридин и Зелиха Кабил
Нуридин с правно основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата 4100 лв., получена от продажбата
на лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № КН
1557 АР, рама № W0L000058N5184901, двигател
№ 17D14329551, цвят: червен, ведно със законната
лихва върху сумата от датата на завеждане на
иска до окончателното плащане.
– Сумата 1700 лв., получена от продажбата
на лек автомобил „Мерцедес 240Д“ с рeг. № Х
9219 Т, рама № WDB12312310269678, двигател
61691210229503, цвят: бял, ведно със законната
лихва върху сумата от датата на завеждане на
иска до окончателното плащане.
От Еляйдин Дурхан Нуридин с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Мотоциклет „МЗ 250“, рег. № Х 0945 Б, рама
№ 2502698, двигател № 15027284, собственост на
лицето от 30.07.1991 г., цвят: черен, собственост
на Еляйдин Дурхан Нуридин.
– Сумата в размер 45 485 лв., представляваща
внесени от Еляйдин Дурхан Нуридин парични
суми по банкова сметка № ВG 18 ВРВI 7926
1060 3866 01 ВGN, открита на 23.04.2004 г. в
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, София,
ведно със законната лихва, считано от датата
на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата.
– Сумата в размер 12 140 лв., представляваща
върнати суми от предоставени от Еляйдин Дурхан Нуридин на трети лица парични средства,
постъпили по сметка № ВG 18 ВРВI 7926 1060
3866 01 ВGN, открита на 23.04.2004 г. в „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, София, с титуряр
Еляйдин Дурхан Нуридин, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното изплащане на сумата.
– Сумата 23 489,52 лв., представляваща левовата равностойност на 12 010 евро, направени
вноски от Еляйдин Дурхан Нуридин по сметка
№ ВG 59 ВРВI 7926 4460 3866 01 EUR, открита
на 1.12.2003 г. в „Юробанк И Еф Джи Бълга-
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рия“ – АД, София, с титуляр Еляйдин Дурхан
Нуридин, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата.
– Сумата 45 589,70 лв., представляваща левова
равностойност на 23 310 евро на осъществен
внос на валута от Република Турция от Еляйдин
Дурхан Нуридин, ведно със законната лихва,
считано от датата на завеж дане на иска до
окончателното изплащане на сумата.
– Сумата 2969,27 лв., представляваща левова
равностойност на 2048 щатски долара, като стойност на осъществен внос на сребърна бижутерия
от Еляйдин Дурхан Нуридин, в качеството му
на ЕТ „Елчо Еолд – Еляйдин Нуридин“, ведно
със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане
на сумата.
– Сумата 3500 лв., представляваща внесен
капитал в „Джани – Армаани“ –ЕООД, ЕИК
200054174, рег. в ТР на 10.03.2008 г., със седалище
и адрес на управление Хасково, ул. Бъндерица
11, с капитал 5000 лв., разпределен в 500 дяла по
10 лв. всеки, с едноличен собственик и управител на дружеството Еляйдин Дурхан Нуридин.
От Дурхан Нуридин Мюмюн с правно основание
чл. 8, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Пътнически автомобил „Ауди А4“, рег.
№ Х 8974 ВА, рама № WAUZZZ8E72A186812,
двигател № АVF171040, дизел, 1896 куб.см, година на производство – 2002 г., мощност 130
к.с., цвят: светлосив металик, собственост на
Дурхан Нуридин Мюмюн, съгласно договор за
покупко-продажба на МПС от 12.01.2011 г.
От Зелиха Кабил Нуридин с правно основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата 1300 лв., внесена на 3.08.2005 г.
от Зелиха Кабил Нуридин по банкова сметка
№ ВG83U ВВS80 0210 64 051613 в „ОББ“ – А Д,
Хасково, с тит уляр Зелиха Кабил Ну ридин,
ведно със законната лихва, считано от датата
на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата.
– Сумата 628,44 лв., представляваща левова
равностойност на 321,32 евро, наличност по
спестовен влог № ВG 49 КORР 9220 44 21619802
в евро, открит на 6.10.2009 г. в „КТБ“ – АД, София, ФЦ – гр. Хасково, с титуляр Зелиха Кабил
Нуридин, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата.
– Сумата 2933,70 лв., представляваща левова
равностойност на 1500 евро, внесена сума от
Зелиха Нуридин по спестовен влог № ВG 76
КORР 9220 44 21619801 в евро в „КТБ“ – АД,
открит на 30.01.2009 г., ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното изплащане на сумата.
– Сумата 23 469,60 лв., представляваща левова
равностойност на 12 000 евро, осъществен внос
на валута от Република Турция от Зелиха Кабил
Нуридин, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
изплащане на сумата.
– Сумата 5000 лв., равностойност на 500
дяла по 10 лв. всеки, притежавани от Зелиха
Кабил Нуридин в капитала на „Златен скор-
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пион“ – ЕООД, ЕИК 200475321, рeг. в ТР на
14.11.2008 г., със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Тракийска низина 1.
Производството по делото е насрочено за
първо открито съдебно заседание на 4.06.2012 г.
от 10,30 ч. в зала № 1, първи етаж на сградата
на Окръжен съд – Хасково.
Съдът у казва на заинтересу ваните лица,
че могат да предявят своите претенции върху
посоченото имущество – предмет на искането,
с оглед разпоредбата на чл. 29 ЗОПДИППД, в
срок до приключване на устните състезания в
първата инстанция.
1231

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на „Национално
сдружение – Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ в съответствие с чл. 33 (1) и
чл. 36 от устава на НСОИЖП свиква общо
събрание на 30.03.2012 г. в 10 ч. в заседателната
зала на Секция „Сигнализация и телекомуникации София“ при ДП „НК ЖИ“ на адрес:
София 1233, ул. Белоградчик 5 (зад Централна
автогара София), при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението през годината; 2. отчет на финансовото състояние през
годината; 3. предложения за изменения на устава
на сдружението; 4. приемане на нови членове на сдружението; 5. връчване наградата на
НСОИЖП за 2011 г.; 6. други. Съгласно чл. 34 от
устава на НСОИЖП общото събрание се счита
за законно, ако на него присъстват повече от
половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да присъстват.
1288
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация по
информационни системи „БУЛАИС“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 30.03.2012 г. в 14 ч. на адреса
на управление на сдружението в София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 5, Факултет по
математика и информатика при СУ „Свети Климент Охридски“, зала 325, при следния дневен
ред: 1. отчитане дейността на сдружението за
2011 г.; 2. планиране дейността на сдружението
за 2012 г.; 3. разни.
1263
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Съюз на българските пчелари“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 31.03.2012 г. в 10,30 ч. в залата на
Съюза на запасните офицери на бул. Хр. Ботев
48 в София при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет на СБП; 2. доклад на контролния съвет на СБП; 3. основни
насоки и програма за дейност; 4. приемане на
бюджет 2012 г.; 5. промени в устава. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват на събранието. Събранието е законно, ако
присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието с отлага с един час
и може да се проведе на същото място и при
същия дневен ред.
1216
27. – Изпълнителното бюро на Българския
олимпийски комитет (БОК) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава на БОК свик ва
редовно отчетно общо събрание на БОК на
4.04.2012 г. в 11 ч. в София, Грандхотел „София“,
ул. Гурко 1, зала „София“, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на БОК през периода април 2011 – март 2012 г.;
2. приемане на счетоводния отчет и доклада
на одитора за 2011 г.; 3. приемане доклада на
контролния съвет за периода април 2011 – март
2012 г.; 4. приемане на програма за дейността
на БОК за 2012 г.; 5. приемане на бюджет на
БОК за 2012 г.; 6. освобождаване и приемане
на членове на БОК; 7. разни. Поканват се
всички членове на БОК да участват в общото
събрание. Регистрацията на членовете на БОК
започва на 4.04.2012 г. от 10 ч. и приключва в
11 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 4.04.2012 г.
в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на БОК в деловодството на БОК в София, ул. Ангел Кънчев
4, от 10 до 16 ч. всеки работен ден.
1302
85. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Филмаутор“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 9.04.2012 г. в 9 ч. в салона на Дома
на киното, София, ул. Екзарх Йосиф 37, при
следния дневен ред: 1. изслушване и приемане
на отчета на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2011 г.; 2. изслушване и
приемане на доклада на контролно-финансовата
комисия за 2011 г.; 3. приемане на бюджет на
„Филмаутор“ за 2012 г.; 4. приемане на изменения
и допълнения към правилата за разпределение
на събраните от „Филмаутор“ възнаграждения
за отстъпени за управление на сдружението
права; 5. избор на членове на социална комисия; 6. определяне размера на членския внос на
членовете – продуценти. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1306
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на индустриалното
свиневъдство в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 9.04.2012 г. в 12 ч. в София, бул. Христо
Ботев 17, офис 201, при следния дневен ред: 1.
отчет и информация на управителния съвет за
дейността на АИСБ за 2011 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2011 г.; 3. приемане
на годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2011 г.;
5. промяна на седалището и устава на АИСБ; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред, същия ден в 14 ч. и на същото място.
1307
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2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация по нуклеарна медицина“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.04.2012 г. в 10,30 ч.
на адреса на сдружението в София, район „Триадица“, ул. Св. Георги Софийски 1, Клиника по
нуклеарна медицина, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за периода от
1.01.2011 г. до 31.12.2011 г.; 2. приемане на нови
членове и прекратяване на членство на членове
на асоциацията; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. освобож даване на председателя на
управителния съвет и избор на нов председател
на сдружението; 5. приемане на новата редакция
на устава. Общото събрание ще се състои от
делегати и е законно, ако на него присъстват
делегати, представляващи повече от половината
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1218
10. – Управителният съвет на Националното
българско дружество по естетична хирургия
и естетична медицина – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на членовете си на 21.04.2012 г. в 13 ч. в
офиса на дружеството в София, бул. Витоша 64,
при следния дневен ред: 1. отчет за извършената
дейност през отчетния период; 2. обсъждане на
тематиката на тематичните срещи за членовете
през следващата година за получаване на точки
от продължителното медицинско обучение; 3.
приемане на тематиката за международните „Дни
на естетичната хирургия в София“; 4. обсъждане
на неотложни мерки срещу отменената специалност козметична (естетична) хирургия; 5. разни.
1262
10. – Координационният съвет на Федерацията на независимите синдикати на миньорите – К НСБ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква VІІ отчетно-изборна конференция
(общо събрание) на федерацията на 26.04.2012 г.
в 9,30 ч. в София, Околовръстен път – Драгалевци, СПА хотел „Царско село“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
Координационния съвет на федерацията за периода след VІ отчетно-изборна конференция,
проведена на 12.04.2007 г.; 2. отчетен доклад за
дейността на Финансово-контролната комисия
на федерацията; 3. приемане на резолюции и
програма за дейността на федерацията за мандат 2012 г. – 2017 г.; 4. приемане на изменение и
допълнение в устава на федерацията; 5. освобождаване членовете на досегашното ръководство
на федерацията – председател, зам.-председател и
председател на Финансово-контролната комисия;
6. избор на ръководство на федерацията и председател на Финансово-контролната комисия на
федерацията; 7. избор на делегати за VІІ конгрес
на КНСБ. Регистрацията на избраните делегати
се извършва до 20 ч. на 25.04.2012 г. или до 9 ч.
на 26.04.2012 г.
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19. – Управителният съвет на СК „Черно
море – 69“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 11.04.2012 г.
в 17 ч. във Варна, Спортен к-с „Черно море“, 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
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1235
7. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Фолклорен
к луб за народни песни и танци „Цветница
94“, гр. Златица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.03.2012 г. в 18 ч.
в седалището на сдружението – гр. Златица,
ул. Христо Ботев 16, при следния дневен ред:
1. отчет на управителя на сдружението; 2. доклад на ревизионната комисия; 3. приемане на
счетоводния отчет на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на СНЦ „Цветница
94“, гр. Златица, да участват в общото събрание.
1479
1. – Управителният съвет на Сдружението
за учителска взаимопомощ, Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборна
(делегатска) конференция на 6.04.2012 г. в 14 ч.
в конферентна зала на комплекс „Кованлъка“ – Разград, местност Пчелина, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността
на сдружението и неговата ВС каса за периода
1.01.2007 г. – 31.12.2011 г.; 2. заключение на РК;
3. доклад за изпълнение на бюджета за 2011 г.
и предложение за бюджет за 2012 г.; 4. предложение за промени в проекторешенията на
сдружението и ВС каса за 2012 г.; 5. обсъждане
на предложените материали и гласуване на направените промени в предложения; 6. избор на
управителен съвет и ревизионна комисия. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конференцията ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1234
45. – Управителният съвет на сдружение
„Баскетболен клуб „Олимпиец“, Свищов, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 19.04.2012 г. в 18 ч. в Свищов,
ул. Полковник Иванов 1, Спортен комплекс
„Свищов“, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2011 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред при наличния
кворум. Поканват се за участие членовете на
сдружението.
1236
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3. – Управителният съвет на Асоциацията за
развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.03.2012 г. в 11 ч. в
зала № 1 на Тракийския университет – Аграрен
факултет, Стара Загора, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на асоциацията;
2. отчет за дейността на АИлФБ през 2011 г.;
3. финансов отчет за 2011 г.; 4. разни.
1219
3. – Учредителният комитет на сдружение за
напояване „Изгрев“ – с. Белица, област Силистра,
на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и Заповед № РД09-843 от 11.10.2011 г. на министъра на земеделието и храните, с която е открита процедура по
учредяване на сдружение за напояване „Изгрев“,
с предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на предадената им по реда на
чл. 47 ЗСН и § 3 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСН хидромелиоративна инфраструктура; изграждане на нови напоителни и
отводнителни системи и съоръжения; доставяне
и разпределяне на водата за напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи;
изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието
на земеделските земи; рибовъдство и развъждане
на водоплаващи птици. Отправя покана към
всички собственици и ползватели на земеделски
земи в землището на с. Антимово, с. Белица,
с. Варненци, с. Преславци, с. Шуменци, община
Тутракан, област Силистра, да присъстват на
учредителното събрание на 7.04.2012 г. в 10 ч. в
читалището на с. Белица, община Тутракан, при
следния дневен ред: 1. установяване спазени ли са
изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2.
вземане на решение по отчета на учредителния
комитет за освобождаване от отговорност; 3. вземане на решение за учредяване на сдружението
и приемане на устава му; 4. избиране на органи
на управление на сдружението. Материалите
по дневния ред на учредителното събрание са
на разположение на учредителите в салона на
читалището на с. Белица. При липса на кворум
на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще
се проведе на 28.04.2012 г. в 10 ч. в салона на
читалището на с. Белица, община Тутракан, при
същия дневен ред.
1309
Мария Жорова Гулишева-Митева – ликвидатор на сдружение „Младежка инициатива за
развитие и асоцииране“, София, ул. Янко Сакъзов
5, в ликвидация по ф.д. № 2836/2004, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
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