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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г.,
бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр.,
бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 19
от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46
и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35
и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г. и бр. 69
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 след думата „осъществяват“
се добавя „общото“.
§ 2. В чл. 4, ал. 3 се създава изречение
второ: „В администрацията на Министерския
съвет могат да се създават и самостоятелни
отдели.“
§ 3. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) Главният секретар се назначава от
съответния орган на държавна власт.“

§ 4. В чл. 13, ал. 1 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“.
§ 5. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Министерският съвет може да
създава съвети като постоянно действащи
консултативни органи на правителството,
осигуряващи координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество
с други държавни органи, органи на местното
самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането
на държавната политика в дадена област или
по особено важни въпроси от обществена
значимост.
(2) Съветите по ал. 1 се ръководят от
министър-председателя или от друг член на
правителството и включват еднолични органи
на изпълнителната власт или техни заместници, както и членове на колегиални органи
на изпълнителната власт.
(3) Членове на съветите могат да бъдат и
други държавни органи при предварително
изразено от тях съгласие.
(4) За участие в съветите могат да се привличат и представители на органи на местното
самоуправление при предварително изразено
от тях съгласие.
(5) За участие в съветите могат да се
привличат и неправителствени организации,
имащи отношение към дейността на съответния съвет. В постановлението за създаване
на съвета могат да се предвиждат критерии
за кандидатстване на организациите.
(6) Съветите се състоят от председател и
членове. Когато това е предвидено в постановлението за създаването им, съветите формират основен състав от постоянни членове
по ал. 2 – 5 и разширен състав, включващ
ръководителите на работните групи по чл. 22,
ал. 2 и наблюдатели от организации по ал. 5.
Наблюдателите участват в работата на съвета
без право на глас.“
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§ 6. Създава се нов чл. 22:
„Чл. 22. (1) Съветите организират и осъществяват определените им задачи въз основа
на приета от тях годишна работна програма.
(2) Съветите могат да създават работни
групи за изготвяне на проекти на стратегически документи и нормативни актове или на
други експертни предложения по конкретни
въпроси, свързани с компетентността им.
В състава на работните групи могат да се
включват служители в администрациите на
органите по чл. 21, ал. 2, 3 и 4 и експерти на
организациите по чл. 21, ал. 5.
(3) Финансовото осигуряване на дейността
на съвета е за сметка на бюджета на администрацията по чл. 22а, ал. 1. Председателят,
членовете и наблюдателите не получават възнаграждение за участието си в съвета.
(4) Съветите представят ежегоден доклад
за дейността си пред Министерския съвет.“
§ 7. Създават се чл. 22а и 22б:
„Чл. 22а. (1) Съвет се създава, преобразува се
и се закрива с постановление на Министерския
съвет въз основа на мотивирано предложение.
В постановлението за създаване на съвета се
определят неговите задачи и структурен състав, както и администрацията, осигуряваща
експертното и техническото му подпомагане.
(2) Организацията на дейността на съветите
се урежда с правилник, приет от Министерския съвет, доколкото друго не е предвидено
в постановлението по ал. 1.
(3) Правилникът по ал. 2 се прилага и
от съвети, създадени със закон или по реда
на чл. 45, ал. 1, чл. 47, ал. 8 и чл. 54, ал. 8,
доколкото това е предвидено в техния устройствен акт.
Чл. 22б. (1) Съветите се подпомагат в
своята дейност от секретариати, които са
административни звена в специализираната администрация, на които са възложени
функции на секретариат, или самостоятелни
административни звена в нея.
(2) Дейността на секретариата се ръководи
и организира от секретар на съвета, който
може да бъде и член на съвета.“
§ 8. В чл. 40 ал. 4 се изменя така:
„(4) Общото ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява
от министър-председателя.“
§ 9. В чл. 42 ал. 3 се изменя така:
„(3) Общото ръководство на министерството се осъществява от съответния министър.
Министерството като администрация се представлява от министъра или от овластено от
него длъжностно лице.“
§ 10. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „консултативни звена“ се
заменят с „експертни консултативни звена“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съветите по ал. 1 могат да включват
експерти, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение
към дейността на съответното министерство.“
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3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът може да създава работни
групи за изготвяне на законопроект или проект
на акт от компетентността на правителството,
за чийто вносител той е определен. В състава
на работната група могат да бъдат включени
и служители от други администрации със
съгласието на съответния главен секретар, съответно на постоянния секретар на отбраната
и на постоянния секретар на Министерството
на външните работи.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 11. В чл. 46б, ал. 1, т. 1 думите „Единния
класификатор“ се заменят с „Класификатора“.
§ 12. В чл. 47, ал. 8 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „консултативни
звена“ се заменят с „експертни консултативни
звена“.
2. Създава се изречение трето: „Съветите
могат да включват експерти, както и представители на неправителствени организации,
имащи отношение към дейността на съответната държавна агенция.“
§ 13. Член 53 се отменя.
§ 14. В чл. 54, ал. 8 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „консултативни
звена“ се заменят с „експертни консултативни
звена“.
2. Създава се изречение трето: „Съветите
могат да включват експерти, както и представители на неправителствени организации,
имащи отношение към дейността на съответната изпълнителна агенция.“
§ 15. В чл. 63 след думата „агенции“ се
поставя запетая, а думите „и областните
администрации“ се заменят с „областните
администрации и съветите по чл. 21, ал. 1“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Общо числеността на персонала на
администрацията на изпълнителната власт по
чл. 36 – 38, установена в съответните устройствени актове към датата на влизането в сила
на този закон, не може да бъде увеличавана.
(2) Министерският съвет съобразно своите
правомощия може да извършва компенсирани
промени в рамките на числеността на персонала по ал. 1 по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
съгласувано със Съвета за административната
реформа към Министерския съвет.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на общинските администрации.
§ 17. В срок до 6 месеца от влизането в
сила на този закон:
1. Министерският съвет:
а) да приеме правилника по чл. 22а, ал. 2
от Закона за администрацията;
б) да приведе приетите от него актове за
създадените съвети в съответствие с този закон.
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2. Министрите, председателите на държавните агенции и изпълнителните директори на
изпълнителните агенции да закрият или да
приведат в съответствие създадените от тях
съвети, които не отговарят на изискванията
на този закон.
§ 18. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г. и бр. 1, 18 и 100 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2 думите „Единен класификатор“
се заменят с „Класификатора“;
б) в ал. 4 в изречение първо след думите
„от главния секретар“ се добавя „съответно
от постоянния секретар на отбраната и от
постоянния секретар на Министерството на
външните работи“ и се поставя запетая, а
в изречение второ след думите „на главния
секретар“ се добавя „съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния
секретар на Министерството на външните
работи“ и се поставя запетая.
2. В чл. 6:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Органът по назначаването може да
възложи своите правомощия или отделни свои
правомощия по служебното правоотношение
с лицата от администрацията на главния секретар, съответно на постоянния секретар на
отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи, съответно
на секретаря на общината, освен в случаите,
когато в закон е предвидено друго.“;
б) в ал. 3 след думите „по ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на
назначаването, преместването по чл. 81б,
прекратяването на правоотношението, както
и налагането на дисциплинарно наказание по
чл. 90, ал. 1, т. 5“ и след думата „поделения“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
3. В чл. 12, ал. 2 думите „в друга администрация“ се заличават.
4. Член 29 се изменя така:
„Задължение за деклариране на имотното състояние
Чл. 29. (1) При встъпването си в длъжност
държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по
назначаването.
(2) Всяка година до 30 април държавният
служител е длъжен да декларира пред органа по
назначаването своето имотно състояние, както
и получените през предходната календарна
година възнаграждения, свързани с полагане
на труд извън служебното правоотношение, и
основанията за тяхното получаване.
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(3) Декларирането по ал. 2 се извършва
по образец, утвърден с наредбата по чл. 8,
ал. 2.“
5. В чл. 56, ал. 1 след думата „служебен“
се добавя „трудов, и/или осигурителен“.
6. В чл. 73, ал. 3 думите „Единния класификатор“ се заменят с „К ласификатора“.
7. В чл. 74:
а) в ал. 2 думите „Единния класификатор“
се заменят с „К ласификатора“;
б) в ал. 3 думите „чл. 81а и 81б или“ се
заменят с „чл. 81а, 81б и чл. 82, ал. 2 – 4,
както и“, а думите „Единния класификатор“
се заменят с „К ласификатора“;
в) в ал. 4 думите „Единния класификатор“
се заменят с „К ласификатора“.
§ 19. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69
от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12
и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от
1998 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56,
83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от
1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от
2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от
2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.,
бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на
Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от
2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18,
33, 61 и 82 от 2011 г. и бр. 7 от 2012 г.) в
чл. 107а се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При сключването на трудовия договор
служителят е длъжен да декларира своето
имотно състояние пред лицето по ал. 6.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Всяка година до 30 април служителят
е длъжен да декларира пред лицето по ал. 6
своето имотно състояние, както и получените
през предходната календарна година доходи
от договори за допълнителен труд по чл. 111,
доходи от възнаграждения по извънтрудови
п равоо т ношени я, как т о и рабо т одат ел я/
възложителя, който ги е изплатил.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
накрая се добавя „или от постоянния секретар
на отбраната, или от постоянния секретар
на Министерството на външните работи“.
4. Досегашните ал. 6, 7, 8, 9 и 10 стават
съответно ал. 7, 8, 9, 10 и 11.
§ 20. В Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; изм., бр. 42
от 2009 г., бр. 97 и 100 от 2010 г., бр. 69 от
2011 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 95 от 2011 г.) в чл. 43,
ал. 3 думите „Единния к ласификатор“ се
заменят с „К ласификатора“.
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§ 21. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101
от 2010 г. и бр. 54 от 2011 г.) в чл. 16, ал. 6
думите „Единния класификатор“ се заменят
с „Класификатора“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 февруари 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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РЕШЕНИE

за създаване на Временна парламентарна
комиси я за п роу чва не на нормат ивни те
основания, фактите и обстоятелствата при
помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване
на българско гражданство и освобождаване
и лишаване от него през периода 22 януари
2002 г. – 22 януари 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 и чл. 80 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. С ъ з д а в а Вр емен н а п а р л а мен т а рн а
ком иси я за п роу ч ва не на нормат и вн и т е
основания, фактите и обстоятелствата при
помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване
на българско гражданство и освобож даване
и лишаване от него през периода 22 януари
2002 г. – 22 януари 2012 г.
2. В изпълнение на правомощията си по
предходната точка временната парламентарна анкетна комисия да извърши следните
действия:
а) да п роу чи и установи п ринципи те,
нормативните основания, реда на действие
и фактическите обстоятелства, при които е
осъществявано помилване, опрощаване на
несъбираеми държавни вземания и даване
и възстановяване на българско граж данство
и освобождаване и лишаване от него през
посочения период;
б) да установи всички случаи на помилване, като проучи фактите и обстоятелствата,
свързани с нормативните основания, на които
са базирани решенията на Комисията по
помилванията, по всеки от случаите, в това
число и кой е фактическият инициатор на
всяко помилване, както и взаимодействието
на комисията с Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ при Министерството
на правосъдието;
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в) да установи мотивите, нормативните
основания и обстоятелствата, при които е
подписан всеки от актовете на помилване,
както и извършвани ли са впоследствие противоправни действия от вече помилвани лица;
г) по своя преценка да направи съпоставка
с практиката от предходните президентски
мандати в Република България, както и с
нормативната уредба и практиката в други
страни от Европейския съюз;
д) в изпълнение на горното на основание
чл. 80 от Конституцията да изиска становища, документи, писмени и устни сведения
от всички органи и длъжностни лица и от
отделни граждани, които имат информация
по предмета на проучването, както и да извърши всички други необходими действия за
установяване на обективната истина;
е) да изготви доклад, който да съдържа
резул тат и т е и извод и т е о т п роу ч ва не т о,
както и предложения за решение на Народното събрание във връзка с установеното, в
т.ч. да впише в доклада необходими ли са
законодателни промени.
3. Временната парламентарна анкетна комисия се състои от 13 народни представители,
излъчени на пропорционален принцип – 6
от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 2
от Парламентарната група на Коалиция за
България, 2 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група „Синята коалиция“, 1 от
Парламентарната група на партия „АТАК А“
и 1 независим.
4. Избира състав на Временната парламентарна анкетна комисия, както следва:
Яне Георгиев Янев,
Юлиана Генчева Колева,
Йордан Иванов Бакалов,
Светослав Тончев Тончев,
Ивайло Георгиев Тошев,
Цвета Вълчева Караянчева,
Владимир Цветанов Тошев,
Емил Димитров Караниколов.
5. Избира ръководство на Временната парламентарна анкетна комисия, както следва:
Председател: Яне Георгиев Янев,
и двама заместникпредседатели:
Юлиана Генчева Колева,
Йордан Иванов Бакалов.
6. Временната парламентарна анкетна
комисия се избира за срок три месеца.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 15 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1794
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

УКАЗ № 59

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Ради Драгнев Найденов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Австрия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1713

УКАЗ № 60
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Иво Любенов Петров от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална
република Германия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1714

УКАЗ № 61
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Ради Драгнев Найденов за извънреден и пълномощен посланик на Република
България във Федерална република Германия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1715
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МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО (MP)

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Чешката република и Министерството на отбраната на Република Естония и
Министерството на отбраната на Република
Финландия и правителството на Република
Унгария и Министерството на отбраната на
Италианската република и Министерството
на отбраната на Република Латвия и Министерството на националната отбрана на Република Литва и министъра на отбраната на
Кралство Нидерландия и Министерството на
отбраната на Кралство Норвегия и министъра
на националната отбрана на Република Полша
и правителството на Румъния и Министерството на отбраната на Република Словения
и правителството на Кралство Швеция и
Департамента по отбраната на Съединените
американски щати относно способности за
стратегически въздушни превози (SAC)
(Одобрен с Решение № 132 от 29 февруари
2008 г. на Министерския съвет. В сила за Република България от датата на подписването
му – 16 септември 2008 г., без последващо
утвърждаване)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Този Меморандум за разбирателство относно способности за стратегически въздушни превози (MP за ССВП/SAC MOU) е структуриран
в четири части. Част I „Встъпителни въпроси“
представя програмата, излага целите и обхвата
на цялостната програма, описва структурата
на нейната организация и управление, както
и специфичните термини и съкращения, използвани в целия MP. В част II „Дейност на
NAMO/NAMA“ са изложени специфичните
условия, съгласно които държавите ще участват в Организацията на НАТО за управление
на въздушните превози (ОНУВП/NAMO), ще
организират и управляват Агенцията на НАТО
за управление на въздушните превози (АНУВП/NAMA) и ще придобият самолети С-17,
обучение, логистична подкрепа и инфраструктура. Освен това част II на този меморандум е
съставена и разработена така, че да отговаря
на изискванията на раздел XIV, член 56 от
устава на ОНУВП (NAMO Charter), което е
необходимо за влизането в сила на този устав.
Част III „Операции“ посочва специфичните
условия, при които държавите ще използват
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самолетите С-17, закупени съгласно част II,
включително правомощията, които ще бъдат
делегирани на управителния съвет (УС) на
SAC и на командира на оперативното звено
на държавите – ескадрилата за стратегически въздушни превози (HAW). Намерението
на участващите държави е част III да бъде
разбирана самостоятелно и независимо от
устава на NAMO съгласно основанията, които
уставът дава за това. Част IV „Общи въпроси“
въвежда общите условия, приложими към
Програмата за SAC.
Крайната цел на тези усилия, както се
посочва в следващите части на този меморандум, е да се създаде и упълномощи
ед на модерно орг а н изи ра на а г ен ц и я на
Н АТО, която ефективно и резултатно да
придобие потенциал за стратегически въздушни превози, собственост на NAMO, и да
използва и управлява този потенциал като
многонационално военно съединение така,
че да удовлетвори нуждите на участващите
държави по безопасен и надежден начин и
на възможно най-ниска цена.
ЧАСТ I. ВСТЪПИТЕЛНИ ВЪПРОСИ
Р а з д е л

1

Увод
Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната
на Чешката република, Министерството на
отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия,
правителството на Република Унгария, Министерството на отбраната на Италианската
република, Министерството на отбраната на
Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министърът на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министърът на националната отбрана на Република Полша, правителството
на Румъния, Министерството на отбраната
на Република Словения, правителството на
Кралство Швеция, Департамент ът по отбраната на Съединените американски щати
(наричани по-долу „участващи страни“),
Имайки предвид Писмото за намерения
за реализирането на инициативата за стратегически въздушни превози, публикувано
на 12 септември 2006 г.;
Като признават необходимостта от способност за стратегически въздушни превози, състояща се от самолети С-17, които да
обезпечават националните нужди на всеки
от участниците, включително онези, които са
в подкрепа на НАТО и многонационалните
общности;
Като отбелязват, че този Меморандум за
разбирателство относно способности за стратегически въздушни превози (MP за ССВП/
SAC MOU) замества и включва всички до-
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сегашни обсъждания и/или договорености с
изключение на устава на Организацията на
НАТО за управление на въздушните превози
(ОНУ ВП/NAMO), направени по-рано във
връзка с придобиването на С-17, предвидено
съгласно настоящия документ;
Като отбелязват, че дейностите по Програмата за SAC ще бъдат съобразени с националните политики на участващите страни,
включително с тяхната политика за сигурност
и членството им в международни съюзи;
Като имат предвид одобрението от страна
на Северноатлантическия съвет (САС) от 20
юни 2007 г. на устава на Организацията на
НАТО за управление на въздушните превози
(NAMO) (SG (2007) 0419);
Като имат предвид Политическата декларация на министрите (SG (2007) 0419) при
създаването на NAMO и че участието на
Финландия и Швеция в NAMO е одобрено
при приемането на устава на NAMO от Северноатлантическия съвет;
Във връзка със: Споразумението за статута
на Организацията на Северноатлантическия
договор, националните представители и международни служители, подписано в Отава
на 20 септември 1951 г. (наричано по-долу
„Споразумението от Отава“),
ус лови я т а на С пора з у мен ие т о меж д у
страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните въоръжени сили
(ССВС на НАТО/NATO SOFA), подписано на
19 юни 1951 г. в Лондон,
Споразумението между страните – членки
на НАТО, и страните партньори, участващи
в „Партньорство за мир“, относно статута
на техните въоръжени сили (ПзМ ССВС/
PfP SOFA), подписано на 19 юни 1995 г. в
Брюксел,
Допълнителния протокол към Споразумението между страните – членки на НАТО,
и страните партньори, участващи в „Партньорство за мир“, относно статута на техните
въоръжени сили (Допълнителен протокол
към ПзМ ССВС /PfP SOFA), подписан на 19
юни 1995 г. в Брюксел,
и Последващия допълнителен протокол
към Споразумението между страните – членки на НАТО, и страните партньори, участващи
в „Партньорство за мир“, относно статута
на тех ни те въоръжени си ли (Последващ
допълнителен протокол към ПзМ ССВС/
PfP SOFA), подписан на 19 декември 1997 г.
в Брюксел; и
Решени да сключат този Меморандум за
разбирателство относно способности за стратегически въздушни превози (ССВП/SAC),
участващите страни ще вземат участие в
Програмата за SAC и ще използват самолетите
С-17, придобити от NAMO в съответствие с
условията на този Меморандум за разбирателство относно ССВП (SAC MOU),
Постигнаха следното споразумение:
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Съкращения и дефиниции
Съкращения
ADCON

Administrative Control/Административен контрол

AMP

Airlift Management Program
Програма за управление на въздушните превози

ПУВП

BY

Base Year/Базова година

БГ

BOD

Board of Directors
Съвет на директорите

СД

CM

Configuration Management
Управление на конфигурацията

УК

CONOPS

Concept of Operations
Концепция за операциите

CONSUP

Concept of Support
Концепция за осигуряването

DSA

Designated Security Authority
Съответен орган по сигурността

DCS

Direct Commercial Sale
Пряка търговска продажба

DOD

Department of Defense of the United States of America
Департамента по отбраната на САЩ

МО на САЩ

FMPD

Financial Management Procedures Document (or NFRP)
Документ за процедури за финансово управление (или ФПП)

ПФУ

FMS

Foreign Military Sale
Чуждестранни военни продажби

FULLCOM

Full Command
Пълно командване

FOC

Full Operational Capability
Пълна оперативна способност

ПОС

GM

General Manager
Генерален директор

ГД

HAA

Host Agency Agreement
Споразумение с агенция домакин

HAW

Heavy Airlift Wing
Ескадрилата за стратегически въздушни превози

ЕСВП

HAW/CC

Heavy Airlift Wing Commander
Командир на ескадрила за стратегически въздушни
превози

HAW/CC

IBAN

International Board of Auditors for NATO
Международен борд на одиторите за НАТО

МБОН

IOC

Initial Operational Capability
Начална оперативна способност

НОС

IPR

Intellectual Properly Rights
Права на интелектуална собственост

ПИС

LOA

Letter of Offer/Acceptance/Договор за изпълнение

MOB

Main Operating Base/Главна оперативна база

ГОБ

MOU

Memorandum of Understanding
Меморандум за разбирателство

MP

СОС
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NAA

National Aviation Authority
Национален орган по въздухоплаване

НОВ

NAC

North Atlantic Council
Северноатлантически съвет

CAC

NAMA

NATO Airlift Management Agency
Агенция на НАТО за управление на въздушните превози

АНУВП

NAMO

NATO Airlift Management Organization
Организация на НАТО за управление на въздушните превози

ОНУВП

NATO

North Atlantic Treaty
Организация на Северноатлантическия договор

НАТО

NATO SOFA

NATO Status of Forces Agreement
Споразумение между страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните въоръжени сили

ССВС на
НАТО

NFRP

NAMO financial Rules and Procedures
Финансови правила и процедури на NAMO

ФПП

NPLO

NATO Procurement and Logistics Organization
Организация на НАТО за снабдяване и логистика

ОСЛ

NSA

National Security Authority
Национален орган по сигурността

НОС

OPCOM

Operational Command
Оперативно командване

ОПКОМ

OPCON

Operational Control
Оперативен контрол

ОПКОН

PfP

Partnership for Peace
Партньорство за мир

ПзМ

PIC

Pilot In Command
Главен пилот

ГП

PSI

Program Security Instruction
Инструкция за сигурност на програмата

ИСП

SAC

Strategic Airlift Capability
Способности за стратегически въздушни превози

ССВП

SB

Steering Board
Управителен съвет

УС

SCG

Security Classification Guide
Наръчник по класификация за сигурност

НКС

SNR

Senior National Representative
Старши национален представител

СНП

SOP

Standard Operating Procedures
Стандартни работни процедури

СРП

TCTO

Time Compliance Technical Order

TOR

Terms of Reference
Компетенции

TY

Then Year
Тогавашна година

ТГ

USAF

United States Air Force
Военновъздушни сили на САЩ

ВВС на САЩ

USD

United States Dollars/Щатски долари
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Дефиниции
Аквизиционен сегмент
Acquisition Segment

Административен контрол
Administrative Control
(ADCON)

Програма за управление на въздушните
превози
Airlift Management
Program (AMP)
Активи
Assets
Бекграунд информация
Background Information
Базова година
Base Year
Класифицирана информация
Classified Information
Комисия
Committee

Договор
Contract
Одит по договори
Contract Audit

Договаряне
Contracting

Договаряща агенция
Contracting Agency
Изпълнител
Contractor

Сегмент от Програмата за SAC, който включва всички разходи, свързани
с първоначалната инвестиция. Първоначалната инвестиция включва придобиването на самолети С-17, свързаното с тях оборудване, първоначален
набор от резервни части, спомагателно оборудване и разходи за разполагане
на войски, свързано със създаването на капацитет за въздушен транспорт
в Главната оперативна база (ГОБ).
Управляване или упражняване на авторитет върху подчинените или други
организации по отношение на администриране и поддръжка, включително
организиране на обслужващи сили, контрол на ресурсите и оборудването, управление на личния състав, материално-техническо осигуряване на
подразделенията, индивидуално обучение и обучение на подразделенията,
готовност, мобилизация, демобилизация, дисциплина и други въпроси,
които не са включени в оперативните задачи на подчинените или други
организации.
Съвместните усилия за придобиване, управление и поддръжка на самолети
С-17, собственост на NAMO, за аквизицията на които държавите – членки
на NAMO, са дали одобрение.
Всички ресурси, инструменти, съоръжения и запаси, които са на разположение
за използване от Програмата за SAC в процеса на придобиване, управление
и експлоатация на самолетите С-17 и осигуряване за тях.
Информация, която не е генерирана в процеса на изпълнение на този SAC
MOU (MP за ССВП).
Година за определяне на вноските за участието на всяка участваща страна
към Програмата SAC, преди да бъде взето предвид повишението на цените
и инфлацията. Индексът за базовата година е 1.000.
Официална информация, която е необходимо да бъде защитена в интересите на националната сигурност и е съответно обозначена чрез прилагането
на класификация за сигурност. Тази информация може да бъде в устен,
визуален, магнитен, електронен или документален вид или под формата на
материали, оборудване или технологии.
Група, съставена от представители на участващите страни и/или национални експерти и сформирана от съвета на директорите на Организацията на
НАТО за управление на въздушните превози (NAMO BOD/СД на ОНУВП)
или от УС на SAC. Комисиите съветват СД на ОНУВП (NAMO BOD) или УС
на SAC при изпълнение на съответните техни задължения и им представят
препоръки, които NAMO BOD и/или УС на SAC следва да вземат предвид
при вземане на своите решения.
Всяко взаимно обвързващо правно отношение съгласно националните закони, което задължава даден изпълнител да осигури доставки или услуги и
задължава NAMO да заплати за тях.
Процедура, използвана да съдейства за постигане на разумно договаряне чрез
осигуряване на финансова информация на отговорните за доставките лица,
включително размер на цени и фактори за определяне на цените, и съвети
по договорни въпроси. Това включва предоставянето на професионална
консултация по счетоводни и финансови въпроси в помощ на преговорите
за сключване на договори, на възлагането и управлението на договори,
промяна на договорни цени и на разплащания по договори.
Получаването на материално-технически средства или услуги по договор
от източници извън правителствените организации на участващите страни.
Договарянето включва описание (но не и определяне) на необходимите доставки и услуги, търсене и избиране на източници, подготовка и възлагане
на договори и всички фази на управлението на договорите.
NAMA или друга организация, която има правото да сключва, управлява
и прекратява договори.
Всяко юридическо лице, на което договаряща агенция е възложила договор.
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Персонал на
изпълнител
Contractor Support
Personnel
Контролирана некласифицирана информация
Controlled
Unclassified Information
Таван на стойността
Cost Ceiling
Целева стойност/целева сума на разходите
Cost Target
Цели на отбраната
Defence Purposes
Индекси на МО на
САЩ
DOD Indices
Оборудване и
материали
Еquipment and Material
Финансови разходи
Financial Costs
(Документ за)
Процедури за финансово управление/FMPD/
ДПФУ)
Financial Management
Procedures Document
Постоянни разходи/
Fixed Cost
Регистрираща държава/Flag Nation
Летателни часове
Flight Hours

Форграунд информация/Foreground
Information
Пълно командване
(FULLCOM)
Пълна оперативна способност (ПОС)
Full Ореrational
Capability (FOC)
Ескадрила за стратегически въздушни превози (ЕСВП)
Heavy Airlift Wing
(HAW)
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Лица, специално определени да предоставят услуги за административна,
управленска, научна или техническа помощ за дадена участваща страна, за
NAMA или HAW, съгласно договор за осигуряване, според който на тези
лица се забранява да използват информацията, получавана във връзка с
договора, за каквито и да било други цели освен определените съгласно
този меморандум.
Некласифицирана информация, по отношение на която се прилага ограничение на достъпа или разпространението съгласно приложимите национални
закони или разпоредби. Това може да включва информация, която е била
разсекретена, но остава контролирана.
Максималната сума, до която стойността на Програмата за SAC може да
стигне, надвишавайки целевата стойност, без предварително изменение на
този меморандум за SAC.
Приетата планова цифра за всички разходи, включително финансови и нефинансови, по програмата за SAC.
Производство или друг вид употреба в която и да е част от света от или за
въоръжените сили на която и да е от участващите страни.
Коефициентът на индекс, публикуван ежегодно от Департамента по отбраната на САЩ за определяне на влиянието на инфлацията.
Всички видове материали, оборудване, крайни продукти, подсистеми, компоненти, специална инструментална екипировка Equipment and Material или
оборудване за изпитания, съвместно придобити или осигурени за използване
в Програмата за SAC.
Разходи по Програмата за SAC, заплатени чрез участие с валутни средства.
Процедурите за финансово управление, които следва да се използват
от участващите страни при изпълнение на финансовите аспекти на
Програмата за SAC, наричани също и Финансови правила и процедури
(ФПП) на NAMO.
Стойност, която не се променя в течение на кратък период с количеството
на произведените резултатни продукти.
Република Унгария.
Единица мярка, която представя използването на самолетите С-17 и служи
за база за участие в поделянето на разходите съгласно SAC MOU (MP за
ССВП). Летателните часове, определени за дадена мисия, включват времето,
през което самолетът е в полет, от неговото излитане до кацането му, плюс
15 минути, добавени след окончателното му кацане, които се вземат предвид за общите наземни оперативни разходи и изискванията по поддръжка.
Информация, генерирана при изпълнението на настоящия SAC MOU (MP
за ССВП).
Военната власт и отговорността на по-висшия офицер да издава заповеди
на подчинените си. Това включва всички аспекти на военните операции и
военната администрация и съществува само в рамките на дадени национални служби.
ПОС се декларира от командира на ескадрилата за стратегически въздушни
превози, когато тя може да извършва целия диапазон от мисии, възложени
му като част от този меморандум и от концепцията за операциите. ПОС
предполага доставяне на третия самолет С-17 и предаване на цялата необходима помощна инфраструктура и всички необходими резервни части за
осигуряване на ескадрилата.
Многонационалното военно подразделение, създадено съгласно този меморандум, което изпълнява операции с С-17 за обезпечаване на нуждите на
участващите в SAC страни от въздушна мобилност.
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Страна домакин
Host Nation
Информация
Information

Национална оперативна способност (НОС)
Unitial Operational
Capability (IOC)
Права на интелектулна
собственост (ПИС)
Intellectual Property
Rights (ITR)

Изобретение
Invention

Национален орган по
сигурността (НОС)
Съответен орган по сигурността (СОС)
National Security
Authority (NSA)/
Designated Security
Authority (DSA)
НАТО ПзМ
NATO PfP
Споразумение между
страните – членки на
НАТО, относно статута
на техните въоръжени
сили/(CCBC на НАТО)
NATO Status of Forces
Agreement (SOFA)
Нефинансово участие
Non-financial
Contribution
Нефинансови разходи
Non-financial Costs
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Република Унгария
Знания и сведения, които могат да се предават чрез всякакви възможни
средства и способи и се осигуряват за този меморандум, генерират се или
се използват в процеса на неговото изпълнение, независимо в каква форма
или от какъв характер, включително научни, технически, бизнес и финансови знания и сведения, без това изброяване да е изчерпателно, включващи
също и снимков материал, доклади, наръчници, сведения за заплахи, данни
от експерименти и от изпитания, планове и чертежи, технически трудове
и описания, звукозаписи, илюстративни изображения и други графично
представени материали, независимо дали на магнитна лента, в компютърна
памет или под друга форма и независимо дали са обект на права на интелектуална собственост или друг вид правна защита.
НОС се декларира, след като HAW/CC се определи, че ескадрилата е готова
да поеме целия свой диапазон от мисии с първия самолет С-17.
Съгласно Споразумението на Световната търговска организация за свързаните
с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост от 15
април 1994 г. всички авторски и подобни права, всички права, свързани с
изобретения (включително патентни права), всички права по регистрирани
и нерегистрирани търговски марки (включително марки за обслужване),
регистрирани и нерегистрирани устройства и конструкции, информация,
пазена в тайна (включително търговски тайни и ноу-хау), проектни чертежи
на интегрални схеми, географски означения и всички други права, които
са резултат от творческа дейност в областта на промишлеността, науката,
литературата и изкуството.
Всяко изобретение в която и да е област на технологиите, ако то е ново,
включва творческа крачка, може да има промишлено приложение и е формулирано или направено (измислено или „действително за пръв път въведено
в практиката“) в процеса на работа, изпълнявана по Програмата за SAC.
Изразът „действително за пръв път въведено в практиката“ означава първата демонстрация, която е достатъчна да потвърди за човек, специалист в
областта, към която принадлежи изобретението, способността на даденото
изобретение да функционира за предвидената цел и в предвидената среда.
Службата по сигурността, одобрена от националните власти да отговаря за
аспектите на сигурността на този меморандум.

Програма за практическо двустранно сътрудничество между отделни държави партньори и НАТО.
Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно
статута на техните въоръжени сили, подписано в Лондон на 19 юни 1951 г.

Принос от участваща страна под формата на изделия или услуги, свързани
с отбраната, необходими за програмата вместо финансиране. Финансовата стойност на нефинансовото участие трябва да се оценява с цел да се
определи цялостното участие и принос на дадена участваща страна към
Програмата за SAC.
Разноски по програмата, осъществени с непаричен принос. Нефинансовите
разходи включват например изделия, софтуеър, бекграунд информация по
програмата, наеми и услуги, които се предоставят от участващите страни,
без да се изисква плащане в брой.
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Онзи сегмент от Програмата за SAC, който включва всички разходи, свързани с оперативното действие на самолетите С-17, включително последващо
логистично осигуряване, обучение, летищни услуги, разходи за летателни
часове, разходи за поддръжка на главната оперативна база (ГОБ), и последващи инвестиции
Оперативен контрол
Пълномощие за командване, което може да се прехвърля и да се упражня(ОПКОН)
ва от командири на който и да е от ешелоните на ниво бойно командване
Operational Соntrо1
или по-ниско ниво. ОПКОН е присъщ на бойното командване (командна
(OPCON)
инстанция). Той може да бъде делегиран и представлява пълномощието за
изпълнение на онези командни функции спрямо подчинените сили, които
са свързани с организиране и използване на командвания и сили, възлагане на задачи, посочване на цели и даване на разпоредителни нареждания,
необходими за изпълнението на мисията.
Патент
Даване от която и да е правителствена или регионална слу жба, действаща
Patent
като представител на повече от едно правителство, на правото да бъдат
изк лючени останалите от направата, използването, вноса, прода жбата
или предлагането за прода жба на дадено изобретение. Терминът се отнася за всякак ви и всички патенти, вк лючително патенти за изпълнение,
усъвършенстване или допълване, патенти за иновация, полезни модели
за практиката, патенти за външно оформление, регистрирани идейни
проекти, сертификати за изобретение и подобни видове защита, установена със закон, без списъкът да е изчерпателен, както и подраздели,
нови издани я, продъл жения, подновявания и разширения на който и да
е от изброените.
Участваща страна
Страна, подписала този Меморандум за разбирателство, представлявана от
Participant
свой военен и цивилен персонал. Изпълнителите по договори и персоналът
на изпълнителите не са считани за представители на участваща страна по
този меморандум.
Потенциален изпълВсеки субект, който се стреми да сключи договори, възложени от договаряща
нител
агенция, и който, в случай на искане, свързано с оповестяване на инфорProspective Contractor
мация с контролирано изнасяне, има право да получи такава информация.
Програма за СВП
Действията на участващите страни за придобиване, управление, поддръжSAC Program
ка и използване на самолети С-17, собственост на NAMO, за постигане на
стратегически авиотранспортен потенциал.
Стойност на Програма- Финансовите и нефинансовите разходи по Програмата за SAC.
та за СВП
SAC Program Cost
Инструкция за проДокументът, който съдържа стандартни работни процедури за Програмата
грамна сигурност
за SAC по въпроси, свързани със сигурността. Той хармонизира, изяснява и
(ИПС) по Програмата
формулира националните политики и практики за сигурност на участващите
за SAC/SAC Program
страни в прилагането им към Програмата за SAC.
Security Instruction (PSI)
Наръчник по класиДокумент, отнасящ се до релевантна информация, която изисква
фикация за сигурност
защита, включително информация с контролирано изнасяне, и
(НКС)
информация от особено значение, която не е класифицирана. Това
Security Classification
включва цялата контролирана некласифицирана информация,
Guide (SCG)
информация, определена „само за служебно ползване“ (For Official
Use Only (FOUO), и информация, обозначена по друг одобрен
начин, за чието разпространение се изисква контрол, или която не подлежи
на задължително разкриване.
Старши национален
Лицето, назначено към HAW, изрично определено от дадена участваща страна
представител
да представлява тази страна по въпроси, свързани с HAW.
Senior National
Representative
Долари в тогавашната
Щатски долари, отразяващи покупателната способност по времето, когато
година
е направен разходът.
Then Year Dollars
Трета страна
Всяко лице или друг субект, чието правителство или организация не е
Third Party
участваща страна.
Променливи оператив- Разходи, които се променят при промяна в количеството на произведените
ни разходи
резултатни продукти, когато другите фактори остават постоянни.
Variable Operating Cost
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Цели и обхват
3.1. Цели.
3.1.1. Целта на този Меморандум за разбирателство за способности за стратегически
въздушни превози (ССВП /SAC) е да се създаде
Програма за SAC за придобиване, управление,
поддържане и използване на самолети С-17 и
други активи, необходими за изпълнение на
националните потребности на участващите
страни, включително такива в подкрепа на
НАТО и на многонационални ангажименти.
Самолетите С-17 не може да се използват за
търговски цели, нито да се контролират от
комерсиални организации.
3.1.1.1. Освен това част II на този меморандум е съставена и разработена така, че
да отговаря на изискванията на раздел XIV,
член 56 от устава на NAMO (NAMO Charter),
което е необходимо за влизането в сила на
този устав.
3.1.2. Този меморандум урежда също и
всички необходими аспекти на участието на
Финландия и Швеция в NAMO.
3.2. Обхват.
3.2.1. За изпълнение на тези цели участващите страни създават Програмата за SAC:
3.2.1.1. Управителният съвет на SAC (УС на
ССВП/SAC SB) за осигуряване на ръководство
на Програмата за SAC.
3.2.1.2. Ескадрилата за стратегически възд у шни превози (ЕСВП/H AW) на SAC за
експлоатация на самолетите С-17.
3.2.1.3. Главната оперативна база (ГОБ/
МОВ) и спомагателни съоръжения.
3.2.1.4. Плана на участващите страни да
използват Програмата за управление на въздушните превози (ПУВП/АМР) на ОНУВП/
NAMO за Програмата за SAC.
3.3. В изпълнение на горното участващите
страни планират, освен друго, следното:
3.3.1. Да закупят три самолета С-17 и да
осиг у рят оперативно достат ъчен ек ипа ж,
обучение и логистична поддръжка за самолетите С-17.
3.3.2. Да получат изделия и услуги за отбраната, осигурени от правителството на САЩ
съгласно процедурите за чуждестранни военни
продажби (FMS), както е взаимно договорено.
3.3.3. Да придобият други активи и свързаната с тях поддръжка за Програмата за
SAC, като тези доставки могат да бъдат осъществени съгласно процедурите за военни
продажби на чужди държави или по други
уместни процедури.
3.3.4. Да финансират ОНУВП/NAMO, аквизицията на самолети С-17 и полученото от
NAMO осигуряване.
3.3.5. Да експлоатират самолетите С-17,
собственост на NAMO и поддържани от организацията.
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3.4. Участващите страни възнамеряват
да постигнат тези цели по най-ефективния,
надежден и икономичен начин, отчитайки
оперативните нужди.
3.5. В случай че самолетите С-17 бъдат използвани в помощ на задачи, свързани с член
5 от Северноатлантическия договор, подписан
във Вашингтон на 4 април 1949 г., статутът на
нечленуващи в НАТО държави ще се запази.
По-специално всяко такова използване трябва
да се осъществява по такъв начин, че да се
осигури, че държавите, нечленуващи в НАТО,
няма да носят политическа, юридическа или
финансова отговорност за използването.
3.6. План-график.
3.6.1. В приложение А е посочен основен
план за реализиране по етапи на Програмата
за управление на въздушните превози (ПУВП/
AMP). Актуализирани и частично изменени
версии на този главен план ще се изготвят
от NAMA съгласно необходимото и ще бъдат
представяни на управителния съвет на SAC
за одобрение.
3.6.2. Разработването на съоръженията в
главната оперативна база (ГОБ) ще става успоредно с AMP, доколкото това е осъществимо.
3.6.3. Участващите страни ще положат
всички усилия да осигурят това набавяне на
самолетите С-17 и обезпечаването на свързаното с тях осигуряване и разработването
на съоръженията на ГОБ и свързаното с тях
осигуряване да протичат съгласно главния
етапен план, одобрен от УС на SAC.
Р а з д е л
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Организация и управление на Програмата
за SAC
4.1. Организацията и управлението на
Програмата за SAC е, както следва:
4.1.1. Програмата за SAC се състои от изпълнителен орган, наречен управителен съвет
на способности за стратегически въздушни
превози (УС на ССВП/SAC SB), подходящи
комисии и ескадрила за стратегически въздушни превози (HAW).
4.1.1.1. УС на SAC, консултирайки се със
Съвета на директорите на NAMO по въпроси, свързани с Програмата за управление на
въздушните превози (AMP), ще носи цялостна
отговорност за ръководството и контрола на
Програмата за SAC.
4.1.1.2. УС на SAC може да сформира комисии съгласно нуждите, които да се занимават
със специфични въпроси.
4.1.1.3. HAW ще изпълнява управлението и
експлоатацията на самолетите С-17. Организацията и структурата на HAW са регулирани
по-подробно в част III на този меморандум.
4.1.2. Програмата за SAC ще използва главно Програмата на NAMO за управление на
въздушните превози за аквизиция, управление
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и логистично осигуряване, резервни части и
други дейности по осигуряване на самолетите
С-17 и други активи.
4.1.3. Състав на УС на SAC.
4.1.3.1. УС на SAC се състои от по един
постоянен представител или заместник-представител на всяка участваща страна.
4.1.3.2. Всеки представител в УС на SAC
може да бъде подпомаган от национални експерти, които могат да участват в обсъжданията
на заседанията на УС на SAC.
4.1.4. Председател на УС на SAC.
4.1.4.1. УС на SAC се ръководи от председател, който се избира измежду членовете на
УС. След избирането му държавата, от която
е председателят, назначава друг постоянен
представител.
4.1.4.2. Председателят получава всички
свои пълномощия от УС на SAC. Председателят трябва да се отчита пред УС на SAC за
всички действия, предприети съгласно всички
решения, взети от УС на SAC.
4.1.4.3. Мандатът на председателя е една
година и той не може да бъде преизбиран
повече от един път, освен ако УС на SAC не
реши друго.
4.1.5. Организация на УС на SAC.
4.1.5.1. УС на SAC ще въведе собствени
вътрешни правила, например компетенции
(Terms of Reference/TOR), и ще се организира
съобразно с тях.
4.1.5.2. УС на SAC ще заседава според
необходимото при свикване от председателя
на такива равномерни интервали, колкото е
нужно за ефективно изпълнение на неговите
задължения, или възможно най-скоро в отговор на специфично искане от която и да е
от участващите страни.
4.1.5.3. УС на SAC следва да уреди административно обслужване и документиране на
взетите решения.
4.1.6. Решения.
4.1.6.1. Всеки член на УС на SAC разполага с един глас; всички решения се вземат
единодушно. В случай че УС на SAC не е в
състояние да стигне до своевременно решение
по даден въпрос, всеки представител в УС
на SAC следва да отнесе въпроса към своята
висшестояща инстанция за резолюция.
4.1.6.2. Председателят няма право на глас.
4.1.7. Комисии.
4.1.7.1. УС на SAC може да сформира комисии за уреждане на специфични въпроси,
които може да възникнат в УС на SAC.
ЧАСТ II. ДЕЙНОСТ НА NAMA И NAMO
Р а з д е л
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Статут на Швеция и Финландия в NAMO
5.1. В политическата декларация на министрите (SG (2007) 0419) е изразено съгласието,
че принципът за предварително одобрение на
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споразумения за участие на държави от ПзМ
в Организацията на НАТО за управление на
въздушните превози (ОНУВП/NAMO), записан в член 7 на Устава на NAMO, няма да
се прилага за Финландия и Швеция, чието
участие е одобрено при приемането на устава.
5.2. Финландия и Швеция участват във
функционирането на NAMO без никакво ограничение и специфично условие. Следователно
Финландия и Швеция ще участват в NAMO с
всички и същите права и отговорности както
държавите – членки на NAMO, включително
участие и права за гласуване в съвета на директорите на NAMO.
5.3. Статутът на Финландия и Швеция
обаче като държави, нечленуващи в НАТО,
остава непроменен и те няма да споделят
международния характер на НАТО, нито да
участват в характера на юридическо лице,
който НАТО притежава по силата на член
IV от Споразумението от Отава.
Р а з д е л
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Организация и управление на Програмата за управление на въздушните превози
(ПУВП/АМР)
6.1. Настоящият SAC MOU (MP за ССВП)
създава АМР и утвърждава целевите суми на
разходите и таваните на разходите, одобрени
от участващите страни за реализиране на
АМР. Консултирайки се с УС на SAC, NAMO
ще закупи самолети С-17 и други активи и ще
управлява и осигурява логистична поддръжка,
резервни части и други дейности по осигуряване, одобрени в този меморандум. NAMO
може също така и да прави инфраструктурни
инвестиции в ГОБ чрез АМР.
6.1.1. Задачите на NAMO включват аквизиция и осигуряване на самолетите С-17, но
не включват експлоатация на тези самолети.
6.1.2. Като ръководен орган на NAMO
съветът на директорите (СД) на NAMO ще
ръководи функциите на Агенцията на НАТО за
управление на въздушните превози (АНУВП/
NAMA). При изпълнение на своите отговорности NAMO BOD (СД на NAMO) следва да се
консултира с УС на SAC, за да осигури това
дейността на NAMO да подкрепя напълно
цялостната Програма за SAC. В случай че
УС на SAC установи, че изискванията на
АМР се нуждаят от преразглеждане, УС на
SAC следва да уведоми NAMO BOD (СД на
ОНУВП) за преразгледаните изисквания и
двата органа се консултират за определяне
на най-добрия начин за ревизиране на АМР
в рамките на условията на този Меморандум за разбирателство за SAC. Ако АМР
не може да бъде преработена в рамките на
условията на този SAC MOU (MP за ССВП),
NAMO BOD (СД на ОНУВП) съвместно с УС
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на SAC ще се насочи към изменение на този
меморандум съгласно раздел 30 (Изменение,
оттегляне, прекратяване) на този MP.
6.2. Участващите страни предвиждат форматът на NAMO да се развие с времето, за
да съответства на нуждите на участващите
страни, когато АМР приключи аквизицията на
самолетите С-17 и останалите активи. Участващите държави възнамеряват да разположат
NAMA със съществуваща организация на
НАТО преди влизането в сила на SAC MOU.
С развръщането на NAMA държавите планират
да преместят NAMA в Унгария в близост до
главната оперативна база. Местоположението
на NAMA ще бъде определено в съответствие
с подходящ договор със страната домакин,
одобрен от оторизираните власти.
6.2.1. При изпълнението на този Меморандум за разбирателство за SAC в случай
на противоречие между част II на този меморандум и устава на NAMO NAMO BOD
(СД на ОНУВП), ако сметне за необходимо,
ще изиска от САС да промени устава. Ако
САС не е в състояние да узакони промяна
на устава, участващите страни ще определят
какви действия да бъдат предприети.
6.3. Организацията на НАТО за управление на въздушните превози (ОНУВП/NAMO)
включва:
6.3.1. Съвет на директорите (СД) на NAMO.
6.3.2. Комисия/комисии.
6.3.3. Изпълнителен орган, наречен Агенция на НАТО за управление на въздушните
превози (А Н У ВП/NA M A), ръководена от
генерален директор (ГД).
6.4. Всяка участваща страна може да комуникира с NAMO или чрез своята национална
делегация/мисия в Н АТО, или чрез своя
представител в СД на NAMO, който по искане
на своята национална делегация/мисия ще я
информира за работата на съвета. Копия от
всички документи, изпращани от NAMO до
представителите на дадена участваща страна
в СД на NAMO, следва да се изпращат също
и до делегацията/мисията в НАТО на тази
участваща страна.
6.5.1. Съветът на директорите на Организацията на НАТО за управление на въздушните
превози (NAMO BOD) (СД на ОНУВП).
6.5.1.1. Съветът на директорите на Организацията за управление на въздушните превози ще бъде съставен от по един постоянен
представител или заместник-представител на
всяка участваща страна по този меморандум
за разбирателство. Всек и представител в
NAMO BOD (СД на ОНУВП) може да бъде
подпомаган от национални експерти, които
могат да участват в дискусиите на заседанията на съвета.
6.5.2. Всяка участваща страна следва чрез
обичайните канали да съобщи на Генералния
секретар на НАТО и на председателя на NAMO
BOD (СД на ОНУВП) имената на своя представител и всеки заместник-представител в
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NAMO BOD. Всяка участваща страна следва
своевременно да осигури на своя представител в NAMO BOD необходимите инструкции.
6.5.3. NAMO BOD (СД на ОНУВП) носи
цялостната отговорност за ръководството,
изпълнението, контрола и надзора на АМР.
6.5.4. Председател.
6.5.4.1. СД на NAMO избира председател
измежду своите членове или участващите
страни. Мандатът на председателя на този пост
е една година и никой председател не може
да бъде преизбиран повече от два пъти, освен
ако СД на NAMO не се споразумее за друго.
6.5.4.2. Председателят делегира своите пълномощия като представител с право на глас
на друг упълномощен представител на своята
държава – членка на НАТО, или участваща
страна.
6.5.4.3. Председателят полу чава своите
пълномощия от NAMO BOD. Председателят
трябва да се отчита пред NAMO BOD за
всички действия, предприети съгласно устава
на NAMO и съгласно решенията, взети от
NAMO BOD.
6.5.5. Организация.
6.5.5.1. NAMO BOD следва да въведе собствени вътрешни правила, например компетенции (Terms of Reference/ TOR), в съответствие
с устава на NAMO.
6.5.5.1.1. NAMO BOD следва да заседава
редовно на так ива интервали, колкото е
нужно, за да може ефективно да изпълнява
своите задължения, но не по-рядко от веднъж
в годината, и възможно най-скоро в отговор
на специфично искане от която и да е от
участващите страни.
6.5.5.1.2. В съответствие с точка 6.4 от този
меморандум и с членове 26 и 51 и раздел
XII от устава на NAMO NAMO BOD може,
когато е уместно, да наложи ограничение
върху разпространението и оповестяването
извън NAMO на документи и материали,
съдържащи специална техническа информация и свързани с права на собственост или с
други търговски или промишлени въпроси с
поверителен характер.
6.5.6. Комисии.
6.5.6.1. NAMO BOD може да сформира
комисии и технически групи, съставени от
представители на участващите страни и/
или национални експерти. Тези комисии ще
консултират и подпомагат NAMO BOD при
изпълнение на неговите задължения и ще му
представят своите препоръки, които NAMO
BOD следва да има предвид при вземане
на своите решения. Подробности следва да
бъдат изложени в компетенциите (TOR) на
комисията/комисиите, които се одобряват от
NAMO BOD.
6.5.7. Решения.
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6.5.7.1. Всяка държава, членуваща в NAMO,
вк лючително Финланди я и Швеци я като
страни, участващи в NAMO, разполага с по
един глас.
6.5.7.2. Всички решения на NAMO BOD се
вземат единодушно.
6.5.8. Пълномощия.
6.5.8.1. NAMO BOD (СД на ОНУВП) като
ръководен орган на NAMO единствен носи
отговорност за следното, освен друго:
6.5.8.1.1. Основни политически решения.
6.5.8.1.2. Осигуряване на ръководство на
операциите и управление на NAMO.
6.5.8.1.3. Одобрение на цялостната организация и плана за осигуряване с персонал
на NAMA.
6.5.8.1.4. Управленската структура на NAMA,
списъка на длъжностите и одобрението на избора на персонал с ранг А4 и по-висок.
6.5.8.1.5. Бюджетни, финансови и договорни
одобрения.
6.5.8.1.6. Упра ж н яване на у правленск и
контрол чрез съпоставяне на дейността на
NAMO с приложимите директиви на NAMO
BOD (СД на ОНУВП).
6.5.8.1.7. Представяне пред САС на годишен доклад.
6.5.8.1.8. Номиниране на главния директор
на NAMA и неговия/нейния заместник, ако
има такъв и когато е приложимо, съгласно
решение и номиниране от NAMO BOD (СД
на ОНУВП).
6.5.8.1.9. Одобряване на правилата и наредбите на NAMA.
6.5.8.1.10. Одобряване на компетенциите
(TOR) за NAMA и нейния ГД и надзор на
тяхната дейност.
6.5.8.1.11. По принцип вземане на всички
други решения, които не са делегирани на
ГД, за ръководството на АМР.
6.6. NAMA може да сключи споразумение
с агенция домакин (Host Agency Agreement/
НА А) със съществуваща агенция на НАТО,
в което подробно да се разглеждат евентуални услуги и съоръжения, които да бъдат
осигурени. Такова споразумение се одобрява
от NAMO BOD (СД на ОНУВП) и СД на
съответната агенция.
6.7. Състав на Агенцията за управление.
6.7.1. NAMA се състои от генерален директор, заместник генерален директор, ако
има такъв и когато е приложимо, съгласно
решение и номиниране от NAMO BOD (СД
на ОНУВП), и персонала, предвиден при
нейното създаване.
6.8. Генерален директор.
6.8.1. Предлагане на кандидатура.
6.8.1.1. ГД се номинира от NAMO BOD (СД
на ОНУВП) след консултации с Генералния
секретар на НАТО; неговият/нейният договор
се одобрява от NAMO BOD и се представя на
Генералния секретар на НАТО за подписване.
ГД се назначава за срок от три календарни
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години и този срок може да бъде удължен с
максимум две календарни години при одобрение от страна на NAMO BOD.
6.8.2. Пълномощия.
6.8.2.1. B рамките на пълномощията, делегирани му/є от NAMO BOD (СД на ОНУВП),
ГД отговаря за изпълнението на АМР. Това
включва по-специално следното:
6.8.2.1.1. Цялостно ежедневно управление
на АМР.
6.8.2.1.2. Упражняване на пълномощия за
сключване на договори, делегирани му от
страна на NAMO BOD (СД на ОНУВП).
6.8.2.1.3. Преговаряне по договор/и, възлагане и администриране на договор/и, когато
такива пълномощия са делегирани от NAMO
BOD (СД на ОНУВП).
6.8.2.1.4. Подготвяне на планове за управление, проектобюджети и финансови отчети за
одобрение от NAMO BOD (СД на ОНУВП) в
съответствие с раздел XI от устава на NAMO.
6.8.2.1.5. Предлагане на отговори на доклади на Международния борд на одиторите на
НАТО (МБОН).
6.8.2.1.6. Изпълнение на дейностите, включително управление на риска и одит по договори, за постигане на целите на АМР, свързани
с разходи, график и изпълнение.
6.8.2.1.7. Осигуряване за NAMO BOD (СД на
ОНУВП) и съответно за неговата/ите комисия/
комисии на цялата необходима информация
относно състоянието и напредъка на АМР,
включително годишния доклад, посочен в
член 54 от устава на NAMO.
6.8.2.1.8. Управление на необичайната работа съгласно решение на NAMO BOD (СД
на ОНУВП).
6.8.2.1.9. Отговорност за подбора и назначаването на лица, които да заемат длъжности в
NAMA съгласно плана за създаването и осигуряването с персонал, одобрен от NAMO BOD
(СД на ОНУВП), и своевременно представяне
на NAMO BOD на подбора за позиции на ниво
на персонал А4 съгласно класификацията на
НАТО за одобрение.
6.8.2.1.10. Доколкото е съвместимо с член
1 от Правилника на НАТО за цивилния персонал, работа за разпределение на персонал
съгласно щата, одобрен от NAMO BOD (СД на
ОНУВП), и при условие че кандидатите притежават необходимата квалификация и опит.
6.8.2.1.11. Съгласно Правилника на НАТО
за цивилния персонал има право да освобождава лица от NAMA, когато техните услуги
вече не са необходими или работата им е
незадоволителна. ГД на NAMA следва да
получава одобрението на NAMO BOD (СД
на ОНУВП) в случаите, когато NAMO BOD
е дал предварително одобрение за даденото
назначение.
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6.8.2.1.12. Организиране на всички заседания на NAMO BOD (СД на ОНУВП), осигуряване на административно съдействие за тях
и участие в тях, освен ако в особени случаи
NAMO BOD не е решил друго; в никой от
случаите ГД няма право на глас.
6.8.2.1.13. Носи цялостна отговорност да
осигури прилагането на политиките на НАТО
за сигурност и разпоредбите, съдържащи се
в С-М(2002)49 и С-М(2002)50, включително
всички техни допълнения и изменения.
6.8.2.1.14. Извършва управление на конфигурацията (УК) на притежаваните от NAMO
самолети С-17 и системи в консултация с
командира на ескадрилата за стратегически
въздушни превози (HAW/CC).
6.8.3. Отговорност.
6.8.3.1. ГД отговаря пряко пред NAMO
BOD (СД на ОНУВП) за работата на NAMA,
също и в случаите, когато е делегирал част от
своите пълномощия на своя персонал.
6.8.4. Персонал.
6.8.4.1. NAMA може да обхваща:
6.8.4.1.1. Такива категории служители, които
по силата на споразумението, сключено в съответствие с член XVII от Споразумението от
Отава между Генералния секретар на НАТО и
държавите – членки на NAMO, представляват
международен персонал на НАТО. Когато
липсва изрично решение на САС за обратното, такъв персонал подлежи на условията на
Правилника на НАТО за цивилния персонал,
включително онези клаузи, които са свързани със системата за социално осигуряване и
взаимноспомагателния фонд и пенсионните
схеми. NAMO BOD (СД на ОНУВП) следва
да осигури броя на длъжностите, създадени
в рамките на тези категории, да се ограничи
до онези, за чиято работа са необходими съпътстващи привилегии и имунитет.
6.8.4.1.2. Военен и такъв цивилен персонал,
който се обхваща от Споразумението между
страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните въоръжени сили,
подписано на 19 юни 1951 г. в Лондон; Споразумението между страните – членки на НАТО,
и страните партньори, участващи в „Партньорство за мир“, относно статута на техните
въоръжени сили (ПзМ ССВС), подписано на
19 юни 1995 г. в Брюксел, и всички други
споразумения и спогодби, сключени в тази
връзка между НАТО и държавата домакин.
6.8.4.1.3. Служители, които нямат международен статут. Правилата за такъв персонал
следва да бъдат предписани от NAMO BOD
(СД на ОНУВП) при консултиране с Генералния секретар на НАТО и съгласувани с
правителството на страната домакин.
6.8.5. Координация на персонала.
6.8.5.1. NAMA ще се представлява в Консултативния съвет, сформиран от Генералния
секретар на НАТО с цел консултиране и
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координация, за да съдейства на Отдела на
НАТО по административно управление при
разработването на Правилника на Н АТО
за цивилния персонал и поддържането му в
актуализирано състояние.
6.8.6. Административна координация.
6.8.6.1. NAMO следва да осигурява на Генералния секретар на НАТО цялата необходима
информация и съдействие за изпълнение на
член 38(a) от устава на Организацията на
НАТО за снабдяване и логистика (NPLO) в
С-М(62)18.
6.8.6.2. NAMO следва да се придържа към
онези стандартизационни правила и разпоредби, които САС одобри и определи като
задължителни.
6.8.6.3. NAMO BOD (СД на ОНУВП) не
следва ненужно да се отклонява от стандартизационните правила и разпоредби, които
САС не е определил като задължителни,
както и от други обнародвани по подходящ
начин правила и разпоредби, отнасящи се до
международния персонал.
Р а з д е л
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Аквизиция и собственост
7.1. Всички самолети С-17 и други активи, придобити от NAMO, се придобиват от
името на NAMO и като нейна собственост.
Държавите – членки на NAMO, и Финландия
и Швеция като участващи страни в NAMO,
съгласно член 18 от устава на NAMO упражняват всички права и изпълняват всички
задължения, произтичащи от АМР.
7.2. Всички активи с източник на придобиване извън Европейския съюз следва да
бъдат внесени в държава – членка на НАТО,
членуваща в Европейския съюз и участваща
в Програмата за SAC.
7.3. Правният и финансовият статут на съществуващите и бъдещите съоръжения за базиране и инфраструктурата в ГОБ, използвани
от NAMA/NAMO и HAW, са в съответствие
с този меморандум и със споразуменията с
държавата домакин.
7.4. Участващите страни имат право да
се ползват от всички права над самолетите С-17 и останалите активи. Участващите
страни запазват правата, отговорностите и
задълженията за управление и използване на
самолетите С-17 и останалите активи.
Р а з д е л
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Финансови принципи и процедури
8.1. Участващите страни се споразумяват,
че изпълнението на отговорностите по този
меморандум няма да струва повече от тавана
на стойността на Програмата за SAC – $ 5944,1
милиона в щатски долари от базова година
2007, включително експлоатация в продължение на 26 години, съгласно приложение Б
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(Финансови въпроси) към този меморандум.
Програмата за SAC се състои от два сегмента
и опция за закупуване на симулатор.
8.1.1. Аквизиционен сегмент: таванът на
стойността на този сегмент е S 1319,2 милиона
в щатски долари към БГ 2007.
8.1.2. Оперативен сегмент: годишният таван на стойността на този сегмент е S 176,6
милиона в щатски долари към БГ 2007.
8.1.3. Опция за симулатор: таванът на
стойността за опцията за симулатор е S 33,6
милиона в щатски долари към БГ 2007.
8.2. Таваните на стойността по Програмата за SAC могат да бъдат променени само
с изменение на този Меморандум за разбирателство за SAC от страна на участващите
страни в съответствие с раздел 30 (Изменение,
оттегляне, прекратяване) на този меморандум.
8.3. Участващите страни ще положат всички
необходими усилия, за да извършат или да
осигурят извършването на работите, посочени
в раздел 3 (Цели и обхват) на този меморандум, и да изпълнят всички свои задължения
съгласно този меморандум в рамките на целева стойност на Програмата за SAC (целева
сума на разходите), посочена в приложение
Б (Финансови въпроси) към този меморандум. Разликата между тавана на стойността
по Програмата за SAC и целевата стойност
на Програмата за SAC ще се обсъжда само
когато се случи нещо непредвидено и ще бъде
управлявана от СД на NAMO и с консултации
или одобрението на УС на SAC в съответствие
с NRFP. Ако в случай че ГМ на NAMA счете,
че целевата стойност на Програмата за SAC
може да бъде надвишена, той своевременно
ще уведоми СД на NAMO и ще представи
нова оценка на стойността на програмата
заедно с необходимата документация. УС на
NAMO ще препоръча на ГМ какви действия
да бъдат предприети.
8.3.1. А к визиционен сегмент: целевата
стойност на този сегмент е $ 1199,2 милиона
в щатски долари към БГ 2007.
8.3.2. Оперативен сегмент: годишната целева стойност за този сегмент е $ 147,2 милиона
в щатски долари към БГ 2007.
8.3.3. Опция за симулатор: целевата стойност на опцията за симулатор е $ 28 милиона
в щатски долари към БГ 2007.
8.4. Всяка участваща страна ще допринесе
свой пропорционален дял за участие в разходите по Програмата за SAC, включително
административни разходи и разходи по искове,
и ще получи справедлив дял от резултатите
от Програмата за SAC.
8.5. Дяловото участие на страните се основава на следното:
8.5.1. Участващите страни ще имат както
аквизиционен сегмент, така и оперативен
сегмент в рамките на Програмата за SAC. В
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рамките на оперативния сегмент съществува
разграничение между постоянни и променливи разходи.
8.5.1.1. Аквизиционен сегмент. Делът на
участие на САЩ е един самолет С-17 или
негов еквивалент (осигурен като нефинансово
участие) и свързаното с него осигуряване от
всичко три самолета по Програмата за SAC.
Ще бъде създадена процедура за прехвърляне на собствеността на този самолет С-17
на NAMO. Останалите два самолета С-17 и
свързаното с тях осигуряване ще се поделят
от останалите участващи страни въз основа
на тяхното дялово участие в разходите съгласно таблица 1 от приложение Б (Финансови
въпроси) към този меморандум. Предвижда
се трите самолета С-17 да бъдат от блок 17
или по-висок.
8.5.1.2. Оперативен сегмент. В рамките на
този сегмент съществува разпределение за
различно участие в поделянето на постоянните
и на променливите разходи.
8.5.1.2.1. Постоянни разходи. Тези разходи
са пряко свързани с Програмата за SAC и
краткосрочно не се влияят от действителните
летателни часове в сравнение с планираните.
Те ще се поделят съгласно декларираните
летателни часове (таблица 2, приложение Б,
Финансови въпроси, към този меморандум).
Разходите от тази категория включват последващи разноски по пакет за поддръжка
на самолети по FMS (военни продажби на
чужди държави), административни разходи
на NAMO и HAW, косвена издръжка на ГОБ,
обучение, специфично за HAW, поддръжка на
съоръжения и др.
8.5.1.2.2. Променливи (оперативни) разходи.
Тези разходи са пряко свързани с извършвана
мисия и затова ще се заплащат от участващата страна/участващите страни, която/които използва/т тези действителни летателни
часове. Разходите в тази категория може да
включват гориво, летищно обслужване и др.
8.5.2. В таблица 3, приложение Б (Финансови
въпроси) към този меморандум е посочено
участието в разходите въз основа на категорията разходи съгласно описаното по-горе.
8.6. Таванът на стойността на програмата
и целевата стойност на програмата са представени в щатски долари към БГ 2007. За
определянето на бюджетните изисквания е
необходимо разходите да бъдат коригирани
съобразно инфлацията.
8.7. Участващите страни следва взаимно
да се споразумеят относно процедурите за
финансово управление, съгласно които ще
функционира Програмата за SAC. Тези процедури, които трябва да са в съответствие
с националните счетоводни изисквания и
изисквания за одит, се описват в подробности
във Финансовите правила и процедури (ФПП)
на NAMO, които служат също и като доку-

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

мент за Процедури за финансово управление
(ДПФУ). Тези процедури следва да включват
също и метод за кредитиране на националното
участие, който да дава възможност за поддържане на дяловото участие съгласно таблица
2, приложение Б (Финансови въпроси) към
този меморандум, освен ако не бъде съгласувано друго. NAMO BOD (СД на ОНУВП) при
консултиране с УС на SAC може да одобри
изменения или поправки във ФПП на NAMO.
8.8. Използваните инфлационни индекси
са индексите на МО на САЩ и се документират във ФПП на NAMO. NAMO BOD (СД
на ОНУВП) може да избере най-подходящия
инфлационен индекс в подкрепа на Програмата за SAC.
8.9. Участващите страни следва да осигурят
предоставяне на своя съответен финансов
принос към Програмата за SAC съгласно
указаното във ФПП. Ако дадена участваща
страна не успее да осигури средства, както
се изисква от NAMA, тя следва да понесе
всички наказателни глоби, задължения и
такси, които възникват в резултат. Преди да
наложи такива финансови глоби, задължения
и такси, NAMA следва да уведоми съответната
участваща страна, и ако тази страна поиска,
да се консултира с нея относно размера и
уместността на наложените финансови глоби,
задължения и такси.
8.10. Прилагат се следните финансови
принципи и процедури:
8.10.1. NAMA следва да изготвя графици за
изплащане, отразяващи дела в разходите по
Програмата за SAC на всяка участваща страна.
8.10.1.1. Всяка участваща страна или участващи страни, която желае/които желаят, ще
изиска/т от NAMO да сключи договор/и за
финансиране от нейно/тяхно име и като неин/
техен представител. Участващата страна или
участващите страни, направила/и такова искане, следва да поеме/поемат всички свързани
с това финансови и административни разходи над и свръхангажиментите на дадената
държава/държави към Програмата за SAC.
NAMA и NAMO няма да бъдат посочвани като
страни по такива договори и няма да носят
отговорност нито като принципал, нито като
гарант по такива договори за финансиране.
8.10.1.2. Условията, при които NAMO ще
съдейства на отправилите искане участващи
страни, ще бъдат изложени в споразумение
между тази страна/тези страни и NAMO в
съответствие с точка 9.9 от този Меморандум
за разбирателство за SAC. NAMO BOD (СД
на ОНУВП) трябва да одобри условията на
такова споразумение и да даде специфични
правомощия на ГД за действие по искането.
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8.10.1.3. NAMA следва да подготви отделен
график за плащанията, които дадена участваща страна или страни, заявила/и искането
си, трябва да прави/ят по договора/ите за
финансиране.
8.10.2. Участващите страни изискват от
NAMA да изисква финансови вноски, да поддържа собствени отчети и да изплаща или да
упълномощава за изплащането на средства по
Програмата за SAC съгласно необходимото
според условията на договорите и съгласно
необходимото за ежедневното управление на
Програмата за SAC.
8.10.3. Участващите страни изискват от
NAMA да разкрие банкови сметки на свое
име в която и да е използвана валута или
във всички използвани валути, във всяка или
във всички държави на участващите страни.
NAMA трябва да е в състояние да разграничи
вноските на всяка участваща страна и свързаните с тях лихви. Лихвите ще се вписват към
кредита на всяка участваща страна.
8.10.4. Всяка участваща страна следва да
внася своя принос и да є бъде вписан кредит
за нейния дял в съотношението на валутите,
изисквано към момента на вноската.
8.10.5. Всякакви банкови такси, налагани
при превеждането на средства от участващите
страни по банковите сметки на Програмата за
SAC, следва да се поемат от всяка участваща
страна. Всякакви банкови такси, налагани при
правене на плащания, следва да се заплащат
от всяка банкова сметка. Всички начислени
лихви следва да се кредитират към всяка банкова сметка и могат или да бъдат получени
от участващата страна, или да се използват
за компенсиране на бъдещи плащания.
8.10.6. За да се осигури адекватно финансиране на програмата, участващите страни ще
изискват от NAMA да уреди изготвянето и
актуализирането на финансови планове и бюджети минимум веднъж годишно. В плановете
следва да се посочват всички очаквани разходи
и вноски във всички валути, необходими по
съответния договор/съответните договори.
Бюджетите следва да се одобряват от NAMO
BOD (СД на ОНУВП) след консултиране
с УС на SAC или с негово потвърждение в
съответствие с ФПП, за да се потвърди, че
бюджетите са адекватни за изпълнение на
целите на този меморандум.
8.10.7. Участващите страни следва да осигурят това NAMA да поддържа подходящи
счетоводни документи за Програмата за SAC.
Информация от такива документи следва да
бъде предоставяна на разположение на участващите страни при поискване. Участващите
страни следва да изискат от NAMA да изготвя
годишен финансов отчет/баланс за представяне
на NAMO, в който освен друго следва да се
посочват вноските и извършените плащания
по Програмата за SAC.

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

8.10.8. Изпълни тели те по договори не
трябва да търпят финансови загуби или да
реализират печалби в резултат от колебанията
на обменните валутни курсове.
8.10.9. Договорите се сключват и заплащат
в необходимите валути.
8.10.10. Всички участващи страни следва да
приемат одит услуги от тяхно име, извършени
от друга участваща страна, все едно, че те
самите са извършили тези услуги.
8.10.11. Счетоводните отчети на NAMA ще
се подлагат ежегодно на одит от Международния борд на одиторите за НАТО (МБОН
/IBAN) в съответствие с анекс III към устава
на NAMO и с финансовите правила на НАТО.
8.10.12. Докладите от одити, изготвени от
МБОН, следва да се изпращат от NAMA до
всички участващи страни не по-късно от 30
дни след получаването им в NAMA.
8.10.13. Следните разходи се поемат изцяло
от участващата страна/участващите страни,
които са ги направили или от чието име са
били направени:
8.10.13.1. Разходи, свързани с националното представителство в NAMO BOD (СД на
ОНУВП), в УС на SAC и свързаните с тях
заседания на комисии.
8.10.13.2. Разходи, свързани с евентуални
изключителни национални нужди, определени
от участващата страна/участващите страни.
8.10.13.3. Всякакви други разходи извън
обхвата на този Меморандум за разбирателство за SAC.
8.10.14. Процедурите за приемане на осигурени активи и услуги са посочени във ФПП.
8.10.15. А ко г енера л н и я т д и рек т ор на
NAMA предвиди, че таванът на стойността
на оперативния сегмент ще бъде надвишен
поради извънредни обстоятелства, той/тя
може да поиска одобрение от участващите
страни чрез NAMO BOD (СД на ОНУВП) при
консултиране с управителния съвет на SAC
за предоставяне на допълнителни средства
съгласно член 42(e)(3) от устава на NAMO.
Р а з д е л
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Договорни споразумения
9.1. Съгласно делегираното от страна на
NAMO BOD (СД на ОНУВП) Агенцията за
управление на въздушните превози възлага
договори за Програмата за управление на
въздушните превози от името на NAMO.
Договорите следва да са в съответствие с
условията на устава на NAMO, този меморандум и финансовите разпоредби на НАТО
с финансови правила и процедури за военни
щабове и агенции. NAMA следва да осигури
всички права, предвидени в тях, да бъдат гарантирани за и във интерес на съответните
участващи страни.

ВЕСТНИК
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9.1.1. NAMA следва да обезпечи за участващите страни и за NAMO по основните договори и по тези, съставляващи част от друг
договор, всички неотменими права и права,
които могат да се прехвърлят, за безплатно
използване, копиране и частично променяне
на информация за целите на Програмата за
SAC и за нуждите на нейното управление и за
експлоатация, усъвършенстване, осигуряване,
поддръжка и основен ремонт на самолетите
С-17 и активите.
9.1.2. Конкурси следва да се използват в
най-пълна степен на всички договорни нива
винаги когато това е възможно. По-специално
от изпълнителя следва по договор да се изисква
да използва конкурси в най-пълна степен за
свеждане до минимум на техническия риск
и получаване на максимална стойност срещу
дадени вложени средства.
9.2. Възложените от NAMA договори следва
да включват клаузи, гарантиращи задоволителни действия в рискови области. ГД на NAMA
и СД на NAMO може да използват независими
специалисти по управление на риска, за да
преценят способността на изпълнителите по
договори да постигнат целите на Програмата
за SAC в рамките на определени ограничаващи
условия, свързани с разходите и графика. В
случай че в процеса на Програмата за SAC
се използват независими специалисти по
управление на риска, договорите следва да
осигуряват възможност на тези специалисти
да се дава достъп до същата информация, с
каквато разполагат СД на NAMO и NAMA.
9.3. NAMA следва да включва в своите
потенциални договори (и да изисква от своите изпълнители по договори включването в
поддоговори на) клаузи, които удовлетворяват
изискванията на този меморандум, включително раздел 10 (Продажби и прехвърляне
на трети страни), раздел 23 (Разкриване и
използване на информация), раздел 25 (Мерки
за сигурност) и раздел 31 (Заключителни разпоредби), включително условията за контрол
на изнасянето на информация съгласно този
меморандум, по-специално точки 9.4 и 9.5 от
този раздел.
9.4. NAMA следва правно да задължи своите изпълнители по договори с изискването,
че изпълнителят няма право да препредава
или да използва по друг начин информация
с контролирано изнасяне, предоставена от
която и да е участваща страна, за каквато
и да било цел, различна от целите, за които
има пълномощия съгласно този меморандум.
Изпълнителят следва също да бъде правно
задължен да не препредава информацията с
контролирано изнасяне на друг изпълнител
или подизпълнител, освен ако този изпълнител
или подизпълнител не е правно задължен да
ограничи използването на информацията с
контролирано изнасяне до целите, за които
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има пълномощия съгласно този меморандум.
Информация с контролирано изнасяне, предоставена от една участваща страна по този
меморандум, може да бъде препредавана от
NAMA на нейните изпълнители по договори
само ако са взети правните мерки, изисквани
от тази точка.
9.5. NAMA следва правно да задължи своите потенциални изпълнители по договори с
изискването потенциалният изпълнител да
не препредава или използва по друг начин
информация с контролирано изнасяне, предоставена от която и да е участваща страна
за каквато и да било цел освен в отговор на
искане, направено в изпълнение на целите,
санкционирани съгласно този меморандум.
Потенциалните изпълнители нямат право да
използват такава информация за каквато и да
било друга цел освен в отговор на искане по
този меморандум, ако не им бъде възложен
договор. Освен това потенциалните изпълнители правно се задължават да не препредават
информацията с контролирано изнасяне на
потенциален подизпълнител, освен ако този
потенциа лен подизпълнител не е правно
задължен да ограничи използването на тази
информация до целта да отговори на искането.
Информация с контролирано изнасяне, предоставена от една участваща страна по този
меморандум, може да бъде препредавана от
NAMA на нейни потенциални изпълнители
само ако са взети правните мерки, изисквани
от тази точка. При искане от участващата
страна, предоставяща информацията, NAMA
следва да посочи своите потенциални изпълнители и подизпълнители, получаващи такава
информация с контролирано изнасяне.
9.6. NAMA следва да осигури извършване
на плащанията в съответствие с договорите
по Програмата за SAC. NAMA следва да
включва в договорите клаузи за одит по тях
в полза на NAMA и на участващите страни
по неконкурсни оферти и да изисква от изпълнителя/изпълнителите също такива клаузи
да се съдържат в поддоговорите.
9.7. NAMA следва да включва в договорите условия за правно задължаване на своите изпълнители с изискване да уведомяват
агенцията за всички евентуални очаквани
нараствания на цените, промени в графика
или проблеми по изпълнението на който и
да е договор. Ако проблемът е/проблемите
са от такава величина, че да повлияят отрицателно върху стойността на Програмата
за SAC, върху графика или изпълнението,
оп иса ни в т ози мемора н д у м, NA M A ще
изиска от изпълнителите незабавно да заявят
становище по ситуацията и препоръчителен
начин/и на действие за решаване на проблема/проблемите.
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9.8. Когато NAMA реши, че е необходим
одит във връзка с н якой договор, който
агенцията смята да възложи, тези услуги ще
се осигуряват чрез отговорните органи на
участващата страна, на чиято територия се
намира работещият изпълнител или подизпълнител, в съответствие със съществуващите
споразумения между участващите страни и
съгласно съответните национални правила и
разпоредби. Разходите за одит по даден договор
следва да се поемат от участващата страна, на
чиято територия се изпълняват услугите. За
изпълнители, базирани извън териториите на
участващите страни, NAMA ще взема отделни
мерки за одит по договори. Разходите за такъв
одит, когато е уместно, следва да се поделят
между участващите страни съгласно дяловете
за участие в разходите, посочени в таблица
2, приложение Б (Финансови въпроси) към
този меморандум. СД на NAMA следва да
бъде предварително уведомен за такъв одит
и да му бъде предоставена съответна информация, включително за одита на договора и
предприетите преговори.
9.9. NAMA може да възлага договори или
да поиска от една или повече агенции на
НАТО да възложат даден договор в изпълнение на националните изисквания, свързани
с Програмата за SAC.
Р а з д е л
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Продажби и прехвърляне на трети страни
10.1. Нито NAMO, нито участващите страни
няма да продават, прехвърлят правото върху,
разкриват или прехвърлят собствеността върху
информация или каквото и да било оборудване, олицетворяващо такава информация, нито
съвместно придобити оборудване и материали
по програмата, на никоя трета страна, без
предварителното писмено съгласие на NAMO
BOD и на съответните правителствени органи
на останалите участващи страни. Освен това
никоя участваща страна нито NAMO няма
да дават разрешение за такава продажба,
разкриване или прехвърляне, включително
от страна на собственика на дадения обект,
артикул или информация, без предварителното
писмено съгласие на NAMO BOD и на съответните правителствени органи на останалите
участващи страни. Такова съгласие може да
бъде дадено само в случай, че съответните
правителствени органи на бъдещия получател/
получатели изразят писмено съгласието си,
че получателят:
10.1.1. Няма да препредава или прехвърля,
нито да позволи последващо препредаване или
прехвърляне на тези предоставени артикули,
обекти или информация.
10.1.2. Ще използва и ще позволи използването на тези предоставени артикули, обекти
или информация единствено за целите, посочени от участващите страни.
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10.2. Всяко съгласие, изисквано съгласно
този раздел относно продажба, разкриване
или прехвърляне на информация или съвместно придобити материали и оборудване,
може да бъде отказано само поради причини,
свързани с външната политика, националната
сигурност или националните закони. Никоя
участваща страна не следва да отказва даването на такова съгласие за продажба или
прехвърляне на която и да е трета страна,
когато тази участваща страна би била готова
да одобри национална продажба, разкриване
или прехвърляне на същата информация или
оборудване на тази трета страна.
10.3. Продажбите или друг вид прехвърляне
на трети страни на оборудване, разработено
или генерирано съгласно този меморандум,
може да привлекат облагане с данък, който
да бъде поделен между участващите страни.
Преди всяка такава продажба или друг вид
прехвърляне сумите на такова облагане и
процедурата за определяне на размера на
такъв данък следва да се определят от NAMO
BOD (СД на ОНУВП) и участващите страни. Всяка участваща страна обаче може да
намали своя дял от данъка или да се откаже
от правото си да го получи в съответствие
със своите национални закони, разпоредби и
практики. Разходите, възстановени от участващите страни, следва да се поделят между
тях според тяхното участие в дадената част
от Програмата за SAC, като се взема предвид
намалението или отказването от правото на
такова възстановяване от страна на която и
да е от участващите страни.
10.4. Въпреки което и да е друго условие
в този раздел разкриването на информация
следва да става само съгласно съответните
политики, закони и разпоредби на участващата
страна относно разкриване на информация.
Р а з д е л

1 1

Прехвърляне на оборудване и материали
11.1. Всяка у частваща страна може да
прехвърли на друга участваща страна или на
NAMO оборудване и материали, определени
като необходими за изпълнението на АМР.
Одобрението за всички прехвърляния следва
да е в съответствие с националните закони
и разпоредби.
11.2. По искане на дадените участващи
страни NAMA следва да поддържа списък
на цялото оборудване и всички материали,
прехвърлени съгласно този меморандум.
11.3. Прехвърлените материали и оборудване следва да се използват от получилата ги
участваща страни/получилите ги участващи
страни или от NAMO единствено за целите
на този меморандум. Оборудването и материалите остават собственост на участващата
държава, която ги осигурява. Освен това
участващата държава получател/участващите
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държави получатели следва да поддържат оборудването и материалите в добро състояние,
в изправност и годни за използване. Освен в
случаите, когато предоставящата участваща
страна е дала съгласието си, че прехвърленото
оборудване и материали могат да бъдат изразходени или изконсумирани по друг начин
без заплащане към предоставящата страна,
получилата ги участваща страна или получилите ги участващи страни или NAMO следва
да върне/върнат оборудването и материалите
на предоставилата ги участваща страна в
такова добро състояние, в каквото са били
получени, с изключение на приемливо износване и амортизация, или да върне/върнат
оборудването и материалите и да заплати/
заплатят разходите за тяхното възстановяване до такова състояние. Ако оборудването и
материалите бъдат толкова увредени, че да
не могат да бъдат ремонтирани с приемливи
средства, получилата ги страна/страни или
NAMO следва да върнат това оборудване и
материали на предоставилата ги страна (освен
ако предоставилата ги участваща страна не е
посочила друго в писмен вид) и да заплатят
стойността за подмяната им, съгласувана
предварително. В случай че оборудването и
материалите бъдат изгубени или откраднати,
полу чилата ги страна/страни или NAMO
следва да представят на предоставилата ги
участваща страна документ за загуба и да
заплатят стойността за подмяната им, съгласувана предварително.
11.4. Участващата страна, която предоставя материали и оборудване, следва да положи всички необходими усилия да осигури
доставянето им в полезно и използваемо
състояние съгласно предвидената за тях цел.
Предоставящата страна обаче не гарантира
и не обезпечава годността на оборудването и
материалите за специфична цел или употреба и
не се ангажира да видоизменя, усъвършенства
или адаптира оборудването и материалите,
нито части от него.
11.5. Предоставящата страна прехвърля
оборудването и материалите за одобрения
период, освен ако той не бъде удължен чрез
писмено изменение, при условие че продължителността на този период не надвишава
срока на годност, определен от съответните
участващи страни или от NAMO.
11.6. Участващата страна, която предоставя материали и оборудване, доставя за своя
сметка тези материали и оборудване на страната получател/страните получатели или на
NAMO в място или места, които са съвместно
одобрени. Отговорността за материалите и
оборудването се прехвърля от предоставящата
страна на получаващата страна/получаващите
страни или NAMO в момента на получаването.
За всяко по-нататъшно транспортиране отговорност носи страната получател или NAMO.
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11.7. Предоставящата страна следва да
осиг у ри за ст раната пол у чат ел/с т ра ни т е
получатели или NAMO информацията, която е необходима, за да се даде възможност
оборудването и материалите да се използват.
11.8. Полу чаващата у частваща страна/
получаващите участващи страни или NAMO
следва да инспектират оборудването и материалите при тяхното получаване и да им
направят опис. Също така полу чаващата
ст рана/пол у чаващите ст рани или NA MO
следва да инспектират и опишат оборудването
и материалите преди тяхното връщане (освен
в случаи, когато оборудването и материалите
ще бъдат изконсумирани или изразходени).
11.9. При изтичане или прекратяване на
периода на прехвърлянето, определен от съответните участващи страни или от NAMO
(като се вземе предвид евентуално удължение),
или при оттегляне от, изтичане на срока или
прекратяване на Програмата за SAC – което
от двете събития настъпи по-рано, получателите – участваща страна/участващи страни
или NAMO, следва на свои разноски да върнат
оборудването и материалите на участващата
страна, която ги е предоставила, до предварително одобрено от двете страни място. За
всяко по-нататъшно транспортиране отговорност носи предоставящата страна.
11.10. Получателите – участваща страна/
участващи страни или NAMO, представят
писмено уведомление за изконсумирането
или изразходването на оборудване или материали, одобрени за такова изконсумиране
или изразходване. В случай че предвиденото
изконсумиране или изразходване не се извърши, страната получател/страните получатели
или NAMO следва за своя сметка да върнат
оборудването и материалите на предоставилата ги страна до предварително взаимно
одобрено място, освен ако предоставилата
ги страна не е определила друго. За всяко
по-нататъшно транспортиране отговорност
носи предоставящата страна.
11.11. Участващите страни осигуряват с
всичк и приемливи средства защитата на
правата на интелектуална собственост в оборудването и материалите.
11.12. Участващите страни ще положат
всички необходими усилия за осигуряване на
ресурси, оборудване и персонал, необходими
за изпълнение на главния етапен план, приложен в приложение А към този меморандум.
В случай на забавяне или други проблеми
участващите страни ще се консултират в УС
на SAC за намиране на решения.
Р а з д е л

1 2

Отговорност на NAMO и искове
12.1. Участващите страни носят отговорност
за задълженията, произтичащи от дейността
на NAMO.
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12.1.1. Участващите страни носят отговорност за всички задължения, произтичащи от
собствеността на NAMO върху самолетите С-17
и от изпълнението на Програмата на NAMO
за управление на въздушните превози. Освен
това участващите страни носят съвместна и
пряка отговорност по отношение на НАТО
и на трети страни.
12.2. Чрез NAMO BOD (СД на ОНУВП)
участващите страни полагат всички усилия за
обработване, оценяване и уреждане на искове,
подадени срещу NAMO, при следните условия:
12.2.1. Към NAMO BOD (СД на ОНУВП)
следва да се създаде Комисия по исковете.
Тя получава, регистрира и подготвя исковете, подадени срещу NAMO, като изпраща
на NAMO BOD всеки иск с предложение за
начина, по който може да бъде уреден. Комисията по исковете води документация по
исковете. NAMO BOD разработва и приема
правила за работа на Комисията по исковете.
12.2.2. При уреждане на искове NAMO BOD
е обвързан с условията на този меморандум,
с приложимото национално и международно
право, в това число и със Споразумението
от Отава.
12.2.3. Разходите, направени при удовлетворяване на искове, се поемат от участващите
страни съгласно таблица 2, приложение Б
(Финансови въпроси) от този меморандум.
12.2.4. Исковете, произтичащи от който
и да е договор, възложен съгласно този меморандум, се разрешават в съответствие с
условията на договора. Участващите страни
няма да обезщетяват изпълнителите по договори за предявени от трети страни искове
за отговорност.
12.2.5. Служителите и представителите на
изпълнителите не се считат за цивилен персонал на дадена участваща страна за целите
на този раздел.
ЧАСТ III. ОПЕРАЦИИ
Р а з д е л

1 3

Увод
13.1. УС на SAC отговаря за осигуряване
на ръководство на операциите на самолетите
С-17 и дейността на HAW.
13.2. Самолетите С-17 и свързаното с тях
помощно оборудване ще се използват и поддържат в съответствие с клаузите на част
III от този меморандум, както е описано
допълнително в Концепцията за операциите
и Концепцията за осигуряването.
13.2.1. Участващите страни следва да постигнат споразумение помежду си по Концепцията за операциите и Концепцията за
осигуряването. УС на SAC може да одобрява
промени или допълнения в тези документи.
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13.3. Държавите – членки на NAMO, и Швеция и Финландия като участващи в NAMO
страни, упражнявайки правата си, отразени
в устава на NAMO, делегират съответните
пълномощия, както е посочено по-долу в част
III на този меморандум.
Р а з д е л

1 4

Регистрираща държава за самолетите С-17
14.1. Самолетите С-17 ще бъдат обозначени
и регистрирани съгласно съответните закони
и разпоредби на регистриращата държава. Самолетите С-17 се считат за държавни самолети
на регистриращата държава за военни цели.
Регистриращата държава поема отговорностите, свързани с регистриране, обозначаване
(прилагане на отличителни знаци), удостоверяване на първоначална летателна годност и
контрол на продължаващата летателна годност
на самолетите С-17. Регистриращата държава
ще изпълнява ролята на обслужваща държава.
14.1.1. Удостоверяване на летателна годност.
14.1.1.1. Регистриращата държава следва
да осигури извършване на първоначалното
удостоверяване на летателна годност съгласно
нейните закони и разпоредби и Концепцията
за операциите. Тя следва да осигурява контрол на продължаващата летателна годност в
съответствие със своите национални закони
и разпоредби и да осигури съответствие с
Концепцията за операциите.
14.1.1.2. Регистриращата държава следва
да въведе необходимите процедури съгласно
своите национални закони и разпоредби за
сертифициране на самолетите С-17 и контрол
на продължаващата летателна годност на самолетите през периода на тяхната експлоатация.
Тези процедури се разработват в съгласуване
с участващите страни. Процедурите следва да
описват задачите и отговорностите на националния орган по въздухоплаване (НОВ) на
регистриращата държава, на NAMO и HAW.
14.2. Участващите страни ще осигурят на регистриращата държава ресурсите, необходими
за регистриране, първоначално удостоверяване
на летателна годност и контрол на продължаващата летателна годност. Разходите ще бъдат
поделени съгласно таблица 2, приложение Б
(Финансови въпроси) към този меморандум
и ще бъдат обработени от NAMA.
14.3. Регистриращата държава следва да
поеме задълженията, приложими за нейните държавни самолети в международното
пространство или в рамките на териториите
на трети страни. Тези задължения са в сила
независимо от националността на екипажа на
самолета или на товара. Останалите участващи
страни следва да поемат своите задължения,
приложими за тяхната роля при предоставяне
на членове на екипажа на разположение на
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държавен самолет на регистриращата държава
или при превозване на товари или персонал
на борда.
14.4. Дипломатически разрешителни.
14.4.1. Регистриращата държава следва да
представя искания за дипломатически разрешителни за мисиите, изпълнявани от HAW,
в съответствие със стандартните национални
и меж дународни процедури. Страните по
меморандума, участващи в дадена мисия,
следва своевременно да осигурят цялата информация и съответни документи, необходими
за получаване на дипломатическо разрешително. Участващите страни, представящи
информация и документи, носят отговорност
за валидността на тяхното съдържание. Подробностите по процеса на кандидатстване за
дипломатически разрешителни се съдържат
в Концепцията за операциите.
14.4.1.1. Нито командирът, нито който и да
било главен пилот нямат право да допускат
качването или да приемат персонал, пътници,
товари или каквито и да било материали,
които не са включени в дипломатическото
разрешително за дадената мисия, на борда
на самолет С-17.
14.4.2. Регистриращата държава ще отговаря за заплащане на свързани с мисията
услуги, осигурени за самолетите С-17, когато
не са в ГОБ. Тези разходи ще се разпределят
пропорционално между участващите страни,
както е посочено в таблица 3, приложение Б
(Финансови въпроси) към този меморандум.
HAW, главният пилот или NAMA следва да
извършат плащането от името на регистриращата държава.
14.5. Регистриращата държава ще отговаря
за прилагане на всички привилегии и имунитет, с които се ползват държавните самолети
съгласно меж ду народното право. Останалите участващи страни и NAMO следва да
съдействат на регистриращата държава при
изпълнението на нейните задължения.
14.6. Статут на екипажите на самолет.
14.6.1. Статутът на отделните членове на
екипажа на самолета ще се определя въз
основа на международните споразумения,
които са в сила, между държавата, от чиято
националност са членовете на екипажа, и
държавата, в която присъстват или над която
прелитат. Отговорност на участващите страни е да сключат споразумения, ако желаят,
за своя персонал в райони, за които НАТО,
ПзМ ССВС и други споразумения за статут
не се отнасят.
14.7. Качване на борда на самолет С-17.
14.7.1. Регистриращата държава делегира
на командира на HAW и на всеки главен
пилот (ГП) правото да откажат на всеки,
включително на правителствени служители на
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държавата, без тези на участващите страни, в
които самолетът С-17 каца, разрешение да се
качат на борда на който и да било самолет С-17.
14.8. Въоръжен персонал.
14.8.1. Регистриращата държава делегира
на HAW/CC правото да разрешава въоръжен
военен персонал да лети на борда на самолетите С-17.
14.9. Регистриращата държава може да оттегли пълномощията, делегирани в този раздел,
като уведоми HAW/CC за тяхното оттегляне.
Р а з д е л

1 5

Структура на ескадрилата за стратегически
въздушни превози (HAW)
15.1. Ескадрилата за стратегически въздушни превози е многонационално военно
подразделение, което се състои от самолети
С-17, персонал, оборудване и съоръжения
в главната оперативна база, разположена в
Папа, Унгария.
15.2. HAW е подразделение наемател на ГОБ
и се подчинява на политиките и процедурите
на участващите страни, въведени от УС на
SAC, и следва да спазва споразумението за
базиране.
15.3. Държавата домакин е дала съгласието
си авиобаза Папа и намиращите в нея съоръжения, в съответствие със споразумението
за базиране, да останат на разположение за
използване от HAW толкова дълго, колкото
участващите страни се нуждаят от базата и
съоръженията за HAW.
15.4. H AW ще се командва от командир – HAW/CC.
15.5. Попълване на състава на HAW.
15.5.1. Страните, участващи в SAC, постоянно ще попълват всички посочени длъжности
в HAW с квалифициран и готов за служба
персонал.
15.5.2. Като общо правило нормалната дължина на периода на служба ще бъде четири
години, с три години като минимум, след
успешно приключване на обучение преди
назначение.
Р а з д е л
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Командване и контрол
16.1. Командир на ескадрилата за стратегически въздушни превози (HAW/СС).
16.1.1. Участващите страни делегират оперативен контрол на HAW/CC, за да командва
HAW и да провежда операции с притежаваните
от NAMO самолети С-17, свързаните с тях
материали, оборудване и целия персонал, с
които страните внасят своя принос към HAW.
16.1.1.1. HAW/CC ще упражнява оперативен контрол над силите, с които страните
участват, за да изпълни оперативните мисии,
възложени на HAW.
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16.1.2. Регистриращата държава следва да
делегира на HAW/CC пълномощия за провеждане на операции със самолетите С-17 в
рамките на този меморандум и Концепцията
за операциите.
16.1.3. HAW/CC ще упражнява изключителен контрол над активите, предоставени на
разположение на HAW.
16.1.4. HAW/CC отговаря за определяне
на изискванията за логистично осигуряване
съгласно посоченото в раздел 18 (Логистично
осигуряване) на този меморандум.
16.1.5. HAW/CC може да поиска съвет и
консултация от УС на SAC по всеки въпрос;
това условие не трябва да се подразбира като
задължение на HAW/CC.
16.1.6. HAW/CC следва да докладва на УС
на SAC при техните заседания по операциите, проведени през изминалия период след
последното заседание.
16.1.7. HAW/CC носи отговорност пред УС на
SAC за задачите и дейността на HAW. Това не
означава, че УС на SAC упражнява оперативен
контрол, нито че може да възлага задачи на
HAW/CC или да се намесва по какъвто и да
било начин във военния ред на подчинение.
Участващата страна, която изпраща HAW/
CC, запазва пълно командване спрямо него.
16.1.8. HAW/CC носи отговорност да обезпечи това, че по искане на засегнатите участващи
страни, на членовете на екипажа, избрани да
изпълнят отделни мисии, ще бъде осигурена
защита съгласно споразумения за стату т,
които са в сила по отношение на държавата
на дестинацията.
16.2. Командни отношения, ръководещи
операциите.
16.2.1. Участващите страни запазват пълно
командване над своя национален персонал, с
който участват в HAW. Те упражняват пълно
командване чрез своя служител с най-висок
ранг, назначен в HAW, наричан старши национален представител (SNR).
16.2.2. Участващите страни следва да инструктират своя персонал, назначен към HAW,
да приема свързани с мисията разпореждания
от HAW/CC.
16.2.2.1. Участващите страни носят отговорност за дисциплината на своя персонал.
Р а з д е л
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Операции
17.1. Операциите със самолетите С-17 ще
се провеждат при пълно спазване на този
меморандум, на Концепцията за операциите
и принципите на международното право.
17.1.1. Концепцията за операциите описва
процеса, чрез който HAW/СС ще получава
указания от участващите страни относно използването на самолетите С-17. Тези указания
следва да посочват специфични категории от
мисии, които не може да бъдат изпълнявани,
и товари и пътници, които не могат да бъдат
транспортирани със самолетите С-17.
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17.1.2. Концепцията за операциите описва
също и процеса, чрез който дадена участваща
страна или HAW/CC може да поиска от УС на
SAC одобрение за провеждането на определен
вид мисия или транспортирането на определен товар или пътници със самолетите С-17.
17.2. Използването на самолетите С-17 ще
се извършва като мисия на страната, участваща в SAC, която е заявила искането, като
се използват декларираните от нея летателни
часове.
17.3. Всяка участваща страна може да използва своите летателни часове в подкрепа
на субект или организация, който/която не
е участваща страна в този меморандум. Самолетите С-17 обаче не могат да се използват
за търговски цели, нито да се контролират
от комерсиални организации. Всяка такава
подкрепа следва да се провежда като мисия
на дадената участваща страна.
17.4. Всяка участваща страна има право
да използва самолетите С-17 за толкова летателни часа, колкото е декларирала, измерени
за всяка календарна година, в зависимост от
това кога самолетите С-17 са на разположение. Ако дадена участваща страна обаче има
нужда от допълнителни летателни часове
в дадена календарна година, участващите
страни могат да сключат споразумения да си
прехвърлят летателни часове една на друга.
Ако не е възможно прехвърляне на летателни
часове между участващите страни, УС на SAC
може да даде одобрение за използването на
допълнителни летателни часове в отговор на
належаща необходимост.
17.5. Искане за използването на летателни
часове.
17.5.1. Искания за летателни часове следва
да се правят съгласно процедурите, описани
в Концепцията за операциите.
17.5.2. Духът на този меморандум е, че
участващите страни ще заявяват само искания, които отразяват действителна нужда от
възможностите на С-17, като в същото време
остават възможно най-гъвкави по отношение
на изискваното разположение във времето и
приоритетни параметри.
17.6. Приоритети на мисии и принципи за
избягване на конфликт между конкуриращи
се искания за летателни часове.
17.6.1. Приоритетите на мисиите ще се
изпълняват съгласно изброеното в приоритетните параметри в Концепцията за операциите.
17.6.2. В случай на конкуриращи се искания
за използване на самолетите С-17 командирът е последната инстанция за разрешаване
на конфликт между конкурентни искания за
използване на летателни часове.
17.6.2.1. При изпълнение на тези свои
пълномощия командирът следва да вземе
предвид следното като основни фактори за
разрешаване на противоречието:
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17.6.2.1.1. Първо – непосредствената или
спешна нужда да се запази животът на гражданите на участващите страни.
17.6.2.1.2. Второ – в случай на конфликт
между мисии с еднакъв приоритет, участващата страна, която има най-голям брой
декларирани летателни часове.
17.7. HAW/CC има право по оперативни
причини да откаже на искане за използване
на летателни часове. Участващата страна
следва да бъде незабавно уведомена за причините за отказ.
17.8. Ако регистриращата държава уведоми
УС на SAC и HAW/CC, че тя счита, че използването на самолетите С-17 противоречи на нейните международноправни задължения, HAW/
CC няма право да изпълни дадената мисия.
17.9. Разследване на злополуки.
17.9.1. Злополуките и инцидентите със
самолетите ще бъдат разследвани за целите
на безопасността съгласно стандартизационното споразумение на НАТО STAN AG
3531 в случаите, когато засегнатите страни
са приели това споразумение. Целта на разследванията по безопасността не е да определят вина или отговорност, нито какъвто
и да било друг резултат, който не е свързан
с безопасността. Регистриращата държава
ще изпълнява задълженията на оперираща
държава съгласно стандартизационното споразумение. Такова разследване не замества,
изцяло или частично, нито изключва всякакви разследвания, извършвани от дадена
участваща страна съгласно нейните закони
и разпоредби.
17.10. По съображения, свързани с националната сигурност или жизненоважни
външнополитически интереси, всяка участваща страна може да декларира, че няма да
участва в дадена мисия, като уведоми за това
HAW/CC и другите страни чрез УС на SAC
преди извършването на мисията. По време на
изпълнението на такава мисия на борда на
самолета С-17 няма да има никакъв персонал,
включително членове на екипажа, нито товар
на страната, декларирала неучастие в мисията.
Тази страна няма да бъде свързвана с каквато
и да било отговорност или искове, породени
в резултат на дадената мисия.
Р а з д е л
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Логистично осигуряване
18.1. Логистичното осигуряване включва
всички инженерни дейности, дейности по
осиг у ряване на качество, по поддръж ка,
снабдяване, транспорт, управление на ресурсите, спомагателни системи и осигуряване
на трайна летателна годност, необходими в
подкрепа на операциите.
18.2. HAW/CC носи самостоятелна отговорност за определяне на логистичното осигуряване за самолетите С-17 и спомагателните
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системи, за да се изпълняват Концепцията за
операциите на SAC и възложените от участващите страни задачи.
18.3. HAW/CC носи самостоятелна отговорност за поддръжка, контрол на поддръжката
и осигуряване на качеството на поддръжка на
самолетите С-17 и спомагателното оборудване.
18.4. Логистичното осигуряване следва да
става в съответствие с Концепцията за осигуряването (CONSUP), одобрена от УС на SAC.
18.5. УС на SAC предава на NAMO BOD
(СД на ОНУВП) какво е необходимото логистично осигуряване за HAW.
18.6. NAMA сключва договори за логистично осигуряване въз основа на конкурси до
най-пълната възможна степен. От изпълнителите от участващите страни ще се изисква
логистично осигуряване съгласно посоченото
във Финансовите правила и процедури (ФПП)
на NAMO.
Р а з д е л
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Стату т на ескадрилата за стратегически
въздушни превози
19.1. Ескадрилата за стратегически въздушни превози (HAW) е многонационално военно
подразделение, което обхваща самолети С-17,
собственост на NAMO, под флага на Унгария, други активи, и персонал, назначен от
участващите страни съгласно условията на
този меморандум.
19.1.1. Чрез HАW/CC и главния пилот регистриращата държава ще привежда в действие своите задължения, посочени в раздел 14
(Регистрираща държава за самолетите С-17)
на този меморандум.
19.1.2. HAW не е юридическо лице съгласно международното право, нито съгласно
националното право на участващите страни
и следователно не може да поема права и
задължения. Ескадрилата обаче ще изпълнява
възложените є задачи в съгласие с този меморандум за разбирателство и с принципите
на международното право, които са в сила
за държавните самолети.
19.2. Земята, сградите и стационарните
съоръжения, предоставени на разположение
от държавата домакин, остават нейна собственост. Правният статут на такива активи
се урежда от законите и разпоредбите на
държавата домакин.
19.3. Сградите и стационарните съоръжения,
придобити или усъвършенствани чрез/заради
АМР и ГОБ, са собственост на държавата
домакин в съответствие със споразумението
за базиране.
19.3.1. Чрез УС на SAC участващите страни
периодично ще преразглеждат статута на сградите или стационарните съоръжения, придобити или усъвършенствани от NAMO в ГОБ.
В случай че УС на SAC определи, че дадена
сграда или стационарно съоръжение повече
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не е необходима/необходимо за нуждите на
HAW, управителният съвет ще инициира чрез
NAMO процес за прехвърляне на използването
є/му на държавата домакин.
19.3.2. Чрез УС на SAC участващите страни
и държавата домакин следва да се консултират във връзка с условията на прехвърляне
на използването на дадена сграда или стационарно съоръжение, за което има съгласие,
включително относно възможни компенсации
за усъвършенстванията или строителството.
19.3.3. Процедурите, прилагани при прехвърлянето на използването и при оценката
на сгради и стационарни съоръжения в ГОБ,
са описани по-подробно в споразумението за
базиране между страната домакин и NAMO.
19.4. На територията на участващите страни
статутът на военния и цивилния персонал,
назначен към HAW, и на техните зависими
лица следва да се урежда от Споразумението
между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени
сили или от Споразумението между страните – членки на НАТО, и страните партньори,
участващи в „Партньорство за мир“, относно
статута на техните въоръжени сили, което
от двете е приложимо. Допълнителен статут
може да бъде предоставен в специални споразумения със страната домакин.
Р а з д е л
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Оперативна отговорност и искове
20.1. Участващите страни носят цялата
отговорност, произтичаща от дейността на
HAW или от действие или бездействие на
член на HAW при изпълнение на неговите
задължения във връзка с Програмата за SAC.
20.1.1. Участващите страни са отговорни
съвместно и пряко по отношение на НАТО и
на трети страни за задължения, произтичащи
от всяко използване на самолетите С-17, с
изключение на операции по решение на САС,
които са предвидени в специални споразумения на НАТО, одобрени от САС във всеки
отделен случай, в съответствие с политиката
на НАТО за операциите.
20.2. Чрез УС на SAC участващите страни
полагат всички усилия за анализиране, оценка
и уреждане на искове, предявени във връзка
с изпълнението на Програмата за SAC при
следните условия:
20.2.1. Към УС на SAC ще се създаде Комисия по исковетете. Тя ще получава, регистрира
и подготвя исковете, предявени във връзка
с изпълнението на Програмата за SAC, и ще
предава на УС на SAC всеки иск заедно с
предложение за начина, по който той може
да бъде уреден. Комисията по исковете следва
да води документация за исковете. УС на SAC
разработва и одобрява правила за работа на
Комисията по исковете.
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20.2.2. При уреждане на искове УС на
SAC е задължен да спазва условията на този
меморандум и приложимото национално и
международно право.
20.2.2.1. Исковете следва да се разглеждат
съгласно условията на член VIII от ССВС
на НАТО или член I от ПзМ ССВС, което е
приложимо.
20.2.2.2. Искове между участващите страни, произтичащи от ситуации, които не са
обхванати от ССВС на НАТО или ПзМ ССВС,
следва да се уреждат чрез консултации от УС
на SAC въз основа на принципите, заложени
в член VIII на ССВС на НАТО.
20.2.2.2.1. По принцип участващите страни изразяват стремежа си да се откажат на
реципрочна основа от правото си на искове
помежду си в ситуации, които не се регламентират от ССВС на НАТО или ПзМ ССВС.
Ако една участваща страна не е в състояние
да се откаже от правото си на иск срещу
друга участваща страна в ситуации, които
не се обхващат от ССВС на НАТО или ПзМ
ССВС, тя следва да декларира своята позиция
пред УС на SAC. След като УС на SAC получи
такава декларация, въпросната участваща
страна няма да бъде обвързана със задължение да се откаже от бъдещи искове и останалите участващи страни също няма да бъдат
задължени да се отказват от бъдещи искове
към тази участваща страна. В допълнение,
ако една участваща страна не е в състояние
да се откаже от правото си на иск срещу
друга участваща страна в ситуации, които
не се обхващат от ССВС на НАТО или ПзМ
ССВС, всяка друга участваща страна може
да декларира неучастие в дадената мисия,
в която участва първата страна, съгласно
процедурата, изложена в първото изречение
на параграф 17.10 от този меморандум. Деклариралата неучастие страна няма да носи
никаква отговорност, в това число и по искове,
свързани с дадената мисия.
20.2.2.3. Искове от трети страни, необхванати от ССВС на НАТО или ПзМ ССВС, се
разглеждат и решават от най-подходящата
участваща страна/страни съгласно определеното от УС на SAC.
20.2.3. Разходи, направени при удовлетворяване на искове, произтичащи от дейността
на HAW, се поемат съвместно от участващите
страни съгласно таблица 2, приложение Б
(Финансови въпроси) към този меморандум.
20.2.4. При необходимост от удовлетворяване на искове съгласно настоящия раздел
УС на SAC отправя искане към NAMO BOD
за предприемане на действия по набиране на
допълнителни средства за покриване на тези
разходи. Изплащането се извършва от NAMA.
20.3. Въз основа на съвместната отговорност, изложена в точка 20.1.1 на този меморандум, у частващите страни обезщетяват
регистриращата държава за евентуални за-
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дължения и искове от всякакъв вид, които са
последица от регистрирането на самолетите
С-17 или от това, че летят под неин флаг. Такива разходи се поемат от всички участващи
страни, включително Унгария като участваща
страна, съгласно таблица 2, приложение Б
(Финансови въпроси) към този меморандум.
20.4. Задълженията или исковете от всякакъв вид, произтичащи от използването на
самолетите С-17 във военни действия, за които
се прилага член 5 от Северноатлантическия
договор, не са свързани с отговорности или
финансови задължения на държавите от ПзМ.
Затова държавите от ПзМ няма да участват в
разходите за удовлетворяване на такива искове.
20.5. Задължения или искове, произтичащи
от използването на самолетите С-17 за пряко
участие във въоръжени конфликти, няма да
се споделят от участваща страна, която е
декларирала неучастие в такава мисия.
20.6. Служителите и представителите на
изпълнителите по договори не се считат за
цивилен персонал на дадена участваща страна
за целите на този раздел.
Р а з д е л

2 1

Финансови принципи и процедури за ескадрилата за стратегически въздушни превози
21.1. Общи принципи.
21.1.1. Финансовите правила и процедури
(ФПП) на NAMO ще ръководят финансовото
управление на операциите и осигуряването
на HAW.
21.1.2. Участващите страни ще осигурят
всякакво възможно съдействие за свеждане до
минимум на разходите по операциите на HAW.
21.2. Финансови принципи.
21.2.1. Нуждите за финансиране на специфична национална издръжка на военния персонал на една участваща страна, назначен към
HAW (например национална административна
помощ и такива улеснения, като квартира и
медицинско обслужване), са задължение на
съответната участваща страна.
21.3. Разходи за военен персонал.
21.3.1. Длъжностите за военния персонал
на HAW се създават съгласно посоченото в
Концепцията за операциите.
21.3.2. Попълването на длъжностите е национално задължение съгласно точка 15.5.1 на
този меморандум. На всяка участваща страна
ще бъде възложена минимум една длъжност
в рамките на HAW.
21.3.3. Участието с военен персонал се
отчита като нефинансови разходи в рамките
на тавана на стойността на Програмата за
SAC съгласно ФПП.
21.3.4. Участващите страни, попълващи
длъжностите със свой персонал, надвишаващ
дяловете им за участие в разходите съгласно
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таблица 2, приложение Б (Финансови въпроси)
към този меморандум, получават еквивалентен
допълнителен кредит за нефинансово участие.
21.3.5. Участващите страни, попълващи
длъжностите със свой персонал под техния
дял за участие в разходите съгласно таблица
2, приложение Б (Финансови въпроси) към
този меморандум, осигуряват допълнителни
еквивалентни финансови вноски към оперативния бюджет.
21.4. Бюджетен процес.
21.4.1. HAW ще се финансира чрез годишен
оперативен бюджет, администриран от NAMA.
Чрез УС на SAC HAW/CC следва да представя
на СД на NAMO искане за годишен бюджет
за одобрение.
21.4.2. HAW/CC е упълномощен да изпълнява одобрения оперативен бюджет съгласно
необходимото за ежедневни операции и управление.
21.4.3. Ако е необходимо HAW да оперира
с темпове, които надвишават нормалното
оперативно ниво, определено от оперативния
бюджет, HAW/CC трябва да уведоми УС на
SAC за ускорения темп на изразходване. Ако
е необходимо да се поискат допълнителни
вноски от участващите страни, УС на SAC
ще уведоми NAMO BOD за тези потребности,
така, че СД да одобри допълнителни вноски
предварително преди тяхното изразходване.
21.4.4. Искове, които са определени като
платими съгласно раздел 20 (Оперативна отговорност и искове) на този меморандум, ще
се обработват съгласно предвиденото в точка
20.2 на този меморандум.
21.5. Възстановяване на разходи.
21.5.1. Разходи, направени при изпълнение
на мисии в помощ на субект или организация, който/която не е участваща страна по
този меморандум, се поемат от съответната
у частваща страна/съответните у частващи
ст рани. Заплащане за възстановяване на
разходите, получено от участващата страна/
участващите страни от такава мисия, ще се
задържа от участващата страна/участващите
страни в съответствие с националните закони
и разпоредби на участващата страна/участващите страни.
Р а з д е л

2 2

Управление на конфигурацията
22.1. Задачи и отговорности.
22.1.1. NAM A извършва управление на
конфигурацията (УК) за всички самолетни
системи, хардуеър, софтуеър. симулатори и
специално помощно оборудване, собственост
на NAMO, в съответствие с Концепцията за
операциите и Концепцията за осигуряването.
22.2. Поддържа се оперативна съвместимост
със системите на Военновъздушните сили на
САЩ. Участващите страни следва да осигурят
максимално възможно ниво на оперативна
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съвместимост между HAW и националните
системи, с които е възможно HAW да взаимодейства.
ЧАСТ IV. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Р а з д е л

2 3

Разкриване и използване на информация
23.1. Основни положения.
23.1.1. Участващите ст рани признават,
че успехът на Програмата за SAC зависи от
пълния и навременен обмен на информация,
необходима за изпълнение на програмата.
Участващите страни следва да набавят достатъчно информация и правата да използват
тази информация за придобиване, управление,
осигуряване и експлоатация на самолети С-17
и други активи. Характерът и количеството
на придобитата информация следва да съответства на целите, посочени в раздел 3 (Цели
и обхват) на този меморандум.
23.1.2. Следните условия за контрол на
изнасянето се прилагат за предаването на
информация:
23.1.2.1. Предаването на информация следва
да става съгласно приложимите закони и разпоредби на предоставящата страна, участник
в програмата, относно контрола върху оповестяването/изнасянето. Ако по времето на
предаване на друга участваща страна или на
NAMO не бъде наложено друго ограничение от
надлежно упълномощени длъжностни лица на
предоставящата страна, цялата информация с
контролирано изнасяне, предоставена от тази
участваща страна на друга участваща страна
или на NAMO, може да бъде препредавана на
изпълнители, подизпълнители, потенциални
изпълнители и потенциални подизпълнители при спазване на изискванията на раздел
9 (Договорни споразумения). Информация с
контролирано изнасяне може да бъде предоставена от изпълнители, подизпълнители,
потенциални изпълнители и потенциални подизпълнители от държавата на една участваща
страна на изпълнителите, подизпълнителите,
потенциалните изпълнители и потенциалните подизпълнители от държавата на друга
участваща страна съобразно този меморандум при условията, посочени в лицензи или
други одобрения, издадени от правителството
на предоставящата страна в съответствие с
нейните приложими закони и разпоредби за
контрол на оповестяването.
23.1.2.2. Ако една участваща страна счита
за необходимо да наложи ограничение върху
препредаването на информация с контролирано изнасяне, както е изложено в точка 23.1.2.1
по-горе, тя следва незабавно да уведоми останалите участващи страни. Ако след това се
упражни ограничение и засегната участваща
страна направи възражение, членът на NAMO
BOD (СД на ОНУВП) от тази участваща страна следва незабавно да уведоми членовете на
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NAMO BOD от останалите участващи страни
и те следва незабавно да се консултират и
да обсъдят начини за разрешаване на тези
въпроси или да смекчат евентуалните неблагоприятни последици.
23.1.2.3. Въпреки условията на този меморандум, свързани със защитата на информацията, по-специално раздел 10 (Продажби
и прехвърляне на трети страни), раздел 23
(Разкриване и използване на информация),
раздел 25 (Мерки за сигурност) и раздел 26
(Контролирана некласифицирана информация), специфичните условия за контрол на
изнасянето, изложени в раздел 9 (Договорни
споразумения) и в този раздел, няма да се
прилагат при прехвърляне на информация
между участващи страни извън Департамента
по отбраната на САЩ, когато такъв обмен
не включва информация на САЩ с контролирано изнасяне.
23.1.3. Въпреки което и да е друго условие
на този раздел разкриването на информация
следва да става само в съгласие със съответните
политики, закони и разпоредби на участващата
страна за разкриване на информация.
23.2. Патентована информация.
23.2.1. Съгласно всичк и съществу ващи
права на участващите страни всички права на
интелектуална собственост (ПИС), присъщи
на информацията, принадлежат на нейния
създател.
23.2.2. Цялата информация, която подлежи
на ограничения върху нейното разкриване
и използване във връзка с ПИС, следва да
бъде определена и обозначена и с нея да се
борави като с контролирана некласифицирана
информация или като класифицирана информация в зависимост от нейната класификация
за сигурност.
23.2.3. За у частващите страни, членки
на НАТО, по отношение на информация,
която е обект на ПИС, се прилагат клаузите на Споразумението на НАТО относно
предаване на тех ническа информаци я за
целите на отбраната, подписано в Брюксел
на 19 октомври 1970 г., и процедурите за
изпълнение на Споразумението на НАТО
относно предаване на техническа информация за целите на отбраната, одобрени от
САС на 1 януари 1971 г. (или последващо
споразумение и процедури, които заместват
горните). Страните участнички, партньори
по ПзМ, дават съгласието си за включване
в Инструкцията за сигурност на Програмата
за SAC на условия, доколкото позволяват
техните национални закони и разпоредби,
като тези условия да са не по-малко строги от прилаганите споразумения и мерки
за сигурност, които са в сила между тези
у частващи страни и Н АТО, вк лючително
техните процедури за изпълнение.
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23.3. С информацията, генерирана или
осигурена от участващите страни в процеса
на изпълнение на Програмата за SAC, следва
да се борави и работи в съответствие с точки
от 23.4 до 23.8 по-долу.
23.4. Правителствена форграунд информация.
23.4.1. Разкриване.
23.4.1.1. Цялата правителствена форграунд
информация, генерирана от военните или
цивилните служители на една у частваща
страна, следва да бъде разкривана незабавно и
безплатно на участващите страни и на NAMO.
23.4.2. Използване.
23.4.2.1. Всяка участваща страна и NAMO
може да използват цялата правителствена
форграунд информация безплатно за целите
на отбраната. Участващата страна, генерираща правителствена форграунд информация,
също запазва своите права да я използва.
Всяка продажба или прехвърляне на трета
страна подлежи на условията на раздел 10
(Продажби и прехвърляне на трети страни)
от този меморандум.
23.5. Правителствена бекграунд информация.
23.5.1. Разкриване.
23.5.1.1. При поискване всяка участваща
страна следва да разкрие веднага и безплатно
на останалите участващи страни и на NAMO
всяка релевантна правителствена бекграунд
информация, генерирана от нейните военни
или цивилни служители извън обсега на този
меморандум при следните условия:
23.5.1.1.1. Тази правителствена бекграунд
информация е необходима за или полезна
при изпълнението на този меморандум, като
участващата страна, която притежава информацията, след консултиране с участващите
страни, които са отправили искане за нея,
определя дали тя е „необходима за“ или „полезна при“ изпълнението на този меморандум.
23.5.1.1.2. Такава правителствена бекграунд информация може да бъде предоставена
на разположение само ако не се нарушават
правата на притежателите на права на интелектуална собственост.
23.5.1.1.3. Разкриването на такава правителствена бекграунд информация е съвместимо с националните политики и разпоредби
на предоставящата страна по отношение на
разкриване на информация.
23.5.1.1.4. Всяко разкриване или предаване
на такава правителствена бекграунд информация на изпълнители става съгласно законите
и разпоредбите на предоставящата страна за
контрол на изнасянето.
23.5.2. Използване.
23.5.2.1. Правителствена бекграунд информация, предоставена от една участваща страна
на участваща страна, която я е поискала,
може да се използва безплатно от или за по-

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

искалата я страна за целите на Програмата
за SAC. Обаче когато е обект на права на
интелектуална собственост, притежавани от
субекти, различни от участващите страни,
такава правителствена бекграунд информация
може да се използва безплатно за целите на
отбраната от поискалата я участваща страна, когато тази информация е необходима за
използването на форграунд информация. Консултирайки се с останалите участващи страни,
предоставящата страна следва да определи
дали правителствената бекграунд информация
е необходима за използването на форграунд
информация. Предоставящата страна запазва
всички свои права по отношение на такава
правителствена бекграунд информация.
23.6. Форграунд информация на изпълнители по договори.
23.6.1. Разкриване.
23.6.1.1. Форграунд информация на изпълнители по договори, генерирана и предадена
от изпълнителите, следва да се разкрива
веднага и безплатно на участващите страни
и на NAMO.
23.6.2. Използване.
23.6.2.1. Всяка участваща страна и NAMO
може безплатно да използва или да нареди
използването за целите на отбраната на цялата форграунд информация на изпълнители,
генерирана и предадена от изпълнителите на
участващите страни. Участващата страна,
чиито изпълнители генерират и предават
форграунд информация на изпълнители, също
ще запази всички свои права да я използва в
съответствие с приложимите договори. Всяка
продажба на форграунд информация на изпълнители или прехвърлянето на такава на
трета страна подлежи на условията на раздел
10 (Продажби и прехвърляне на трети страни)
от този меморандум.
23.7. Бекграунд информация на изпълнители по договори.
23.7.1. Разкриване.
23.7.1.1. NAMO или участващата страна,
сключила договора, следва веднага и безплатно да предостави на разположение на
останалите участващи страни и на NAMO
цялата бекграунд информация, генерирана от
изпълнители, предадена съгласно договори,
възложени в съответствие с този меморандум. Всяка друга бекграунд информация,
генерирана от изпълнители и във владение
на една участваща страна, следва веднага и
безплатно да се предоставя на разположение
на останалите участващи страни и на NAMO
при поискване от тяхна страна при условие,
че са изпълнени следните условия:
23.7.1.1.1. Тази бекграунд информация на
изпълнител е необходима за или полезна при
изпълнението на Програмата за SAC, като
участващата страна, която е във владение на
информацията, след консултиране с участващите страни, които са отправили искане за
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нея, и с NAMO, определя дали тя е „необходима за“ или „полезна при“ изпълнението на
Програмата за SAC.
23.7.1.1.2. Такава бекграунд информация
на изпълнител може да бъде предоставена
на разположение само ако не се нарушават
правата на собствениците на права на интелектуална собственост.
23.7.1.1.3. Разкриването на такава бекграунд
информация на изпълнител е съвместимо
с националните политики и разпоредби на
предоставящата страна по отношение на
разкриване на информация.
23.7.1.1.4. Всяко разкриване или предаване
на други изпълнители на такава бекграунд
информация на изпълнител става съгласно
законите и разпоредбите на предоставящата
страна, свързани с контрол на изнасянето.
23.7.2. Използване.
23.7.2.1. Цялата бекграунд информация на
изпълнител, предавана от изпълнители по
договори, възложени съгласно този Меморандум за разбирателство за SAC, може да
се използва безплатно от или в полза на получаващите я участващи страни и NAMO за
целите на Програмата за SAC, при спазване
на съществуващи ограничения от страна на
собственици на права на интелектуална собственост, когато тези собственици са различни
от участващите страни. Всяка друга бекграунд
информация на изпълнител, предоставена от
изпълнители, работещи за дадена участваща
страна, и разкрита на у частваща страна,
която е поискала това, или на NAMO, може
да се използва безплатно от или в полза на
поискалата я страна или NAMO за целите на
Програмата за SAC при спазване на всички
ограничения, наложени от собствениците на
ПИС, когато тези собственици не са участващи
страни; освен това, когато за употребата на
форграунд информация е необходимо, тази
друга бекграунд информация на изпълнител
може да се използва от поискалата я участваща
страна или NAMO за целите на отбраната при
спазване на такива справедливи и разумни
условия, каквито може да се наложи да се
договорят с изпълнителя. Консултирайки се
с изискващата страна и NAMO, предоставящата страна следва да определи дали тази
друга бекграунд информация на изпълнител
е необходима за използването на форграунд
информация. Предоставящата страна запазва
всички свои права по отношение на бекграунд
информацията на изпълнителите.
23.8. Алтернативно използване на информация.
23.8.1. Всяка бекграунд информация, предоставена от една участваща страна, следва да
се използва от останалите участващи страни
и NAMO само за целите, изложени в този
меморандум, освен когато предоставящата
информацията страна даде писмено съгласието си за друго.
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23.8.2. Предварително писмено съгласие
на всяка участваща страна е необходимо за
използване на форграунд информация за цели,
различни от предвидените в този меморандум.
23.9. Патенти.
23.9.1. Всяка участваща страна и NAMA
следва във всички свои договори за Програмата
за SAC да включват условие, което регулира
уреждането на права във връзка с изобретения
и патентни права, свързани с тях, и предвижда
една от следните две възможности:
23.9.1.1. Предвижда участващата страна
да притежава правото на собственост върху
всички такива изобретения заедно с правото да регистрира заявления за патенти за
същите, без пречки от страна на засегнатия
изпълнител; или
23.9.1.2. Предвижда изпълнителят да притежава правото на собственост (или може
да избере да запази правото на собственост)
върху такива изобретения заедно с правото
да подава заявления за патенти за същите,
като в същото време осигури за участващите
страни правото на безплатно използване на
изобретенията и евентуални патенти към тях
при условия, съответстващи на предвиденото
в подточка 23.7.2.1 на този раздел.
23.9.2. Условията, посочени в подточки
23.9.3 до 23.9.6 по-долу, следва да се прилагат
по отношение на патентни права за всички
изобретения, направени от военни или цивилни
служители на участващите страни, включително такива в рамките на съоръжения, които
са собственост на правителството, и за всички
изобретения, направени от изпълнители по договори, за които участващата страна, сключила
договора, или NAMO притежават правото на
собственост или имат право да го придобият.
23.9.3. Когато една участваща страна има
или може да се сдобие с правото да регистрира
заявление за патент по отношение на дадено
изобретение, тази участваща страна следва да
се консултира с останалите участващи страни
относно регистрирането на такова заявление за
патент. Участващата страна, която притежава
или получава право на собственост върху такова изобретение, в други държави следва да
регистрира, да причини регистрирането или
да осигури на останалите участващи страни
възможността да регистрират от името на тази
участваща страна, която притежава правото
на собственост, заявления за патенти, които
обхващат даденото изобретение. Една участваща страна следва незабавно да уведоми
останалите участващи страни и NAMO за
това, че е било регистрирано заявление за
патент. Ако една участваща страна, която е
регистрирала или причинила регистрирането
на заявление за патент, се откаже от следването на иска по това заявление или престане
да поддържа патента, издаден по това заявление, тази участваща страна следва да уведоми
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останалите участващи страни и NAMO за
това решение и да позволи на останалите
участващи страни или NAMO да продължат
делата или да запазят патента, според случая.
23.9.4. На всяка участваща страна следва
да се осигурят копия от регистрираните заявления за патент и издадените патенти във
връзка с изобретения по Програмата за SAC.
23.9.5. Всяка участваща страна следва да
даде на останалите участващи страни и на
NAMO неизключителен, неотменим лиценз,
без заплащане за право на ползване, съгласно своите патенти за изобретения, и този
лиценз е за практикуване или възлагане на
практикуването на изобретението навсякъде
по света за Програмата за SAC.
23.9.6. За участващи страни, членки на
НАТО, заявленията за регистриране на патенти или отстояването на други права на
интелектуална собственост (ПИС) съгласно
този меморандум, съдържащи класифицирана
информация, следва да бъдат защитени и предпазени по начин, който не е по-малко строг от
изискванията, съдържащи се в Споразумението
на НАТО за взаимна защита на секретността
на изобретения, свързани с отбраната, за които
са подадени заявления за патенти, подписано
в Париж на 21 септември 1960 г., и в неговите
Процедури за изпълнение (или друго последващо ги споразумение и процедури, които
заместват посочените). Участващите страни
от ПзМ дават съгласието си в Инструкцията
за сигурност на програмата да бъдат включени
условия, които са не по-малко строги от изискванията, съдържащи се в Споразумението на
НАТО за взаимна защита на секретността на
изобретения, свързани с отбраната, за които
са подадени заявления за патенти, подписано
в Париж на 21 септември 1960 г., и в неговите
Процедури за изпълнение, доколкото позволяват националните закони и разпоредби на
тези участващи страни. За участващите страни
от ПзМ в случай на несъответствие между
Инструкцията за сигурност на програмата и
споразумението на НАТО предимство следва
да има инструкцията.
23.10. Всяка участваща страна следва да
уведомява останалите участващи страни за
всички искове за нарушение на правата на
интелектуална собственост, подадени против
тази участваща страна, възникнали в хода на
работа, извършвана по Програмата за SAC,
от страна на една или повече от останалите
участващи страни. Доколкото е възможно,
другите засегнати участващи страни следва
да осигурят информация, с която разполагат,
която би могла да съдейства за защитата
при такива искове. Всяка участваща страна
отговаря за разглеждане на такива искове
за нарушение на правата на интелектуална
собственост, заявени срещу нея, и следва да
се консултира с останалите участващи страни
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по време на разглеждането и преди каквото
и да било уреждане на такива искове. Участващите страни следва да поделят разходите
по разрешаване на такива искове във връзка
с нарушения на правата на интелектуална
собс т веност п ропорц иона л но на т ех ни т е
финансови вноски за дадената работа, посочени в таблица 2, приложение Б (Финансови
въпроси) към този меморандум. Доколкото
позвол я ват т ех н и т е на ц иона л н и за кон и,
разпоредби и практики, участващите страни
следва да дадат своето одобрение и съгласие
за цялото използване и произвеждане в хода
на Програмата за SAC на всяко изобретение,
защитено с патент, или съгласно определеното за необходимо за работата по Програмата
за SAC одобрение и съгласие за нетърговско
авторско право, давано или по друг начин
осигурявано от техните съответни държави.
Р а з д е л

2 4

Посещение на учреждения
24.1. Всяка участваща страна следва да
позволява посещения, свързани с Програмата
за SAC, на нейните учреждения, агенции и
лаборатории от отбраната и на промишлените
съоръжения на изпълнители по договори, извършвани от страна на служители на другите
участващи страни или служители на изпълнителите по договори на другите участващи
страни, при условие че посещението е одобрено
от участващите страни и служителите имат
необходимите и подходящи разрешителни във
връзка със сигурността и е спазен принципът
„нужно е да се знае“.
24.2. От всички служители, които са на
посещение, се изисква да спазват разпоредбите за сигурност на страната домакин. Всяка
информация, разкрита или предоставена на
разположение на посетителите, се третира като
предоставена на онази участваща страна, която
поръчителства за служителите посетители и се
подчинява на клаузите на този меморандум.
24.3. Искания за посещения от персонал на
една участваща страна в съоръжение на друга
участваща страна следва да се координират
чрез официалните канали и да са съобразени
с установените процедури за посещения на
участващата страна домакин. Изискванията за
посещение следва да посочват названието на
Програмата за SAC и да се подават съгласно
Процедурите за международни посещения
(описани от Многонациона лната работна
група по промишлена сигурност (Multinational
Industrial Security Working Group (MISWG)
Документ № 7).
24.4. Сп ис ъц и на персона ла на вся к а
участваща страна, който е необходимо да
извършва постоянни посещения на съоръжения на другите участващи страни, следва
да се представят чрез официалните канали в
съответствие с процедурите за повтарящи се
международни посещения.
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Р а з д е л

2 5

Мерки за сигурност
25.1. Цялата класифицирана информация,
обменяна или генерирана във връзка с този
меморандум, следва да се използва, предава,
съхранява, обработва и защитава в съответствие с приложимите закони и разпоредби на
участващата страна за национална сигурност,
доколкото те осигуряват ниво на защита
не по-малко строго от нивото, осигурявано
за класифицирана информация на НАТО,
както е посочено в документ С-М(2002)49
(Сигурност в рамките на Организацията на
Северноатлантическия договор) и в неговите
последващи изменения.
25.2. Класифицираната информация следва
да се предава само чрез междуправителствени
канали или чрез канали, одобрени от националните органи по сигурността или съответни
определени органи по сигурността на участващите страни. Такава информация трябва
да е обозначена с нивото на класификация и
държавата, от която произхожда.
25.3. Всяка участваща страна ще предприеме
всички законни стъпки, с които разполага, за
да гарантира, че класифицираната информация, осигурена или генерирана съгласно този
меморандум, е защитена от по-нататъшно
разкриване, с изключение на предвиденото
в точка 25.6 на този раздел, освен в случаи,
когато останалите участващи страни дадат
съгласието си за такова разкриване. Съобразно с това всяка участваща страна следва да
обезпечи, че:
25.3.1. Получателите няма да оповестят
класифицираната информация на никое правителство, национална организация или друг
субект на трета страна без предварително
писмено съгласие на участващата страна, от
която информацията произхожда, съгласно
процедурите, изложени в раздел 10 (Продажби и прехвърляне на трети страни) от този
меморандум.
25.3.2. Получателите няма да използват
класифицираната информация за цели, различни от предвидените в този меморандум.
25.3.3. Получателите ще спазват всички
ограничения по отношение на разпространението и достъпа до класифицираната информация, предвидени съгласно този меморандум.
25.4. Участващите страни ще разследват
всички случаи, в които се знае или за които
има основания да се подозира, че класифицирана информация, осигурена или генерирана
съгласно този меморандум, е била изгубена
или разкрита на неупълномощени лица. Също
така всяка участваща страна незабавно и пълно ще уведоми останалите участващи страни
за подробностите относно такива случаи, за
окончателните резултати от разследването и
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предприетите съгласно националните закони и
разпоредби коригиращи мерки за изключване
на възможността за повтарянето им.
25.5. Националният орган по сигурността
(НОС) или съответен (определен) орган по
сигурността на участваща страна, в която е
възложен класифициран договор, следва да
поеме отговорност за прилагане в рамките
на нейната територия на мерки за сигурност
за защитата на класифицираната информация
в съответствие с нейните закони и разпоредби. Преди на един изпълнител, потенциален
изпълнител или подизпълнител да бъде оповестена каквато и да било класифицираната
информация, получена съгласно този меморандум, националните органи по сигурността
или посочените органи по сигурността следва:
25.5.1. Да се уверят, че тези изпълнители,
потенциални изпълнители или подизпълнители и техните съоръжения имат възможността
за адекватна защита на информацията.
25.5.2. Да издадат за съоръженията разрешително за сигурност, ако е уместно.
25.5.3. Да издадат разрешителни за сигурност на всички лица, чиито задължения изискват достъп до класифицирана информация,
ако е уместно.
25.5.4. Да се уверят, че всички лица. които
имат достъп до класифицираната информация, са информирани за своите задължения
за опазване на класифицираната информация
в съответствие с националните закони и разпоредби за сигурност и с клаузите на този
меморандум.
25.5.5. Да извършват периодични инспекции по сигурността на обектите, за които е
издадено разрешително, за гарантиране, че
класифицираната информация е подходящо
защитена.
25.5.6. Да осигурят, че достъпът до класифицираната информация е ограничен до
онези лица, за които е спазен принципът
„необходимо е да се знае“ за изпълнение на
условията на този меморандум.
25.6. Изпълнители, потенциални изпълнители или подизпълнители, за които националните или назначените органи по сигурността
са определили, че следва да бъдат под финансово-административен, политически или
управленски контрол на граждани или организации на трета страна, могат да участват
в договор или поддоговор, изискващ достъп
до класифицирана информация, осигурена
или генерирана съгласно този меморандум,
само когато са в сила изпълними мерки за
гарантиране, че граждани и организации от
трета страна няма да имат достъп до класифицирана информация. Ако не са в сила
изпълними мерки за изключване на достъпа
на граждани или организации на трета страна, е необходимо консултиране с останалите
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участващи страни и тяхното одобрение, преди
такъв достъп да бъде разрешен.
25.7. За всяко съоръжение, в което ще се
използва класифицирана информация, отговорната участваща страна или изпълнител
одобрява назначаването на лице или лица с
достатъчно висок ранг за ефективно изпълнение на отговорностите за защита в това
съоръжение на класифицираната информация,
свързана с този меморандум. Тези длъжностни лица ще отговарят за ограничаване на
достъпа до класифицираната информация,
свързана с този меморандум, до онези лица,
които са били одобрени по съответния начин
за достъп и е нужно да знаят.
25.8. Всяка участваща страна следва да
осигури ограничаване на достъпа до класифицирана информация до онези лица, които
притежават необходимите разрешителни във
връзка със сигурността и имат определена
нужда за достъп до класифицираната информация, за да участват в Програмата за SAC.
25.9. УС на SAC ще разработи и поддържа
Инструкция за сигурност на Програмата за
SAC (SAC PSI) и Наръчник по класификация
за сигурност (SCG) за Програмата за SAC. SAC
PSI и SAC SCG описват методите, по които
информацията следва да се класифицира,
обозначава, използва, предава и защитава, и
следва да изискват обозначаването на цялата
класифицирана информация с контролирано
изнасяне да включва приложимите означения
за контролирано изнасяне, посочени в SAC
PSI в съответствие с националните закони
и разпоредби. SAC PSI и SAC SCG и промените в тях ще се преглеждат и одобряват
от националните или съответните органи
по сигурността и се прилагат за целия персонал на NAMA, правителствен персонал
и персонал на изпълнителите, участващ в
Програмата за SAC. SCG подлежи на периодичен преглед и преработване с цел да се
понижава класификацията на информацията
по Програмата за SAC винаги, когато това
е уместно.
25.10. SAC PSI и SAC SCG се отнасят
също и за HAW. Специфичните процедури за
сигурност във връзка със зашитата на самолетите С-17, товари и персонал са описани в
Концепцията за операциите и Концепцията
за осигуряването.
25.11. Въпреки което и да е условие от
този раздел, разкриването на класифицирана
информация ще става в съответствие със съответните национални закони и разпоредби
на участващата страна.
25.12. Информация, осигурена или генерирана при изпълнението на този меморандум,
може да се класифицира до степен, еквивалентна на ниво „секретно“ на НАТО (NATO
Secret). Съществуването на този Меморандум
за разбирателство за SAC е несекретно и
съдържанието му също е несекретно.
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Р а з д е л
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Контролирана некласифицирана информация
26.1. Ако в този меморандум не е предвидено
друго и няма писмено разрешение за друго от
участващата страна, от която контролирана
некласифицирана информация произхожда,
тогава контролирана некласифицирана информация, осигурена или генерирана в изпълнение на този меморандум, ще се контролира,
както следва:
26.1.1. Такава информация следва да се
използва само за целите, за които нейната
употреба е разрешена съгласно посоченото
в раздел 23 (Разкриване и използване на информация) на този меморандум.
26.1.2. Достъпът до такава информация
следва да се ограничи до персонал, чийто
достъп е необходим за разрешената употреба съгласно подточка 26.1.1 на този раздел,
и да съответства на условията в раздел 10
(Продажби и прехвърляне на трети страни)
на този меморандум.
26.1.3. Всяка участваща страна ще предприеме всички уместни законови мерки (които
може да включват национално класифициране), с които разполага, за да запази такава
информация от по-нататъшно разкриване
(включително искания съгласно законодателни условия), с изключение на предвиденото в подточка 26.1.2 на този раздел, освен
в случаите, когато участващата страна, от
която информацията произхожда, даде съгласието си за такова разкриване. В случай
на неоторизирано разкриване или ако стане
вероятно да се наложи информацията да бъде
допълнително разкрита съгласно някакво
законодателно условие, участващата страна,
от която информацията произхожда, следва
да бъде уведомена незабавно.
26.2. За да съдейства за осигуряване на
подходящ контрол, участващата страна, от
която информацията произхожда, следва да
осигури подходящо обозначаване на контролираната некласифицирана информация за
обезпечаване на нейния поверителен характер. Информацията на участващата държава,
подлежаща на експортен контрол, ще бъде
обозначена в съответствие с приложимото
обозначаване на съответната държава, както
е документирано в Инструкцията по сигурността на Програмата за SAC. Участващите
държави ще решат също предварително и в
писмен вид за маркировката, която да бъде
поставена на всеки друг тип контролирана
некласифицирана информация, и тази маркировка ще бъде описана в Инструкцията по
сигурността на Програмата за SAC.
26.3. С контролираната некласифицирана информация, осигурена или генерирана
съгласно този меморандум, ще се борави по
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начин, който осигурява контрол съгласно
предвиденото в точка 26.1 на този раздел.
26.4. Преди да разрешат оповестяването на
изпълнители на контролирана некласифицирана информация, участващите страни трябва
да се уверят, че изпълнителите са законово
задължени да контролират такава информация
в съответствие с предвиденото в този раздел.
Р а з д е л

2 7

Присъединяване на допълнителни участващи
страни и промяна на декларирани летателни
часове
27.1. Държава – членка на НАТО, може да
стане участваща страна в Програмата за SAC,
ако получи единодушен утвърдителен вот при
гласуване в NAMO BOD (СД на ОНУВП) и в
УС на SAC. Присъединяването на допълнителна страна – членка на НАТО, подлежи на
такива условия на членство съгласно устава
на NAMO, за каквито NAMO BOD, УС на
SAC и потенциалната участваща страна се
споразумеят.
27.2. Държава – партньор по програмата „Партньорство за мир“ (ПзМ), може да
стане участваща страна в Програмата за
SAC, ако получи единодушен утвърдителен
вот при гласуване в NAMO BOD и в УС на
SAC. Одобрената държава от ПзМ следва да
сключи споразумение за участие в NAMO.
Споразумението за участие в NAMO трябва
да урежда всички необходими аспекти на това
участие, включително права и задължения по
отношение на НАТО, и да бъде утвърдено от
NAMO BOD и УС на SAC и одобрено от САС.
Обаче държави – партньори по ПзМ, няма да
споделят международния характер на НАТО,
нито да участват в характера на юридическо
лице, който НАТО притежава по силата на
член IV от Споразумението от Отава.
27.3. Финансовото участие на всяка страна,
присъединяваща се към Програмата за SAC, по
принцип трябва да е в съгласие с принципите
за поделяне на разходите, съгласувани в този
меморандум (раздел 8, Финансови принципи
и процедури). Предложеното участие подлежи
на обсъждане и договаряне между съществуващите участващи страни и държавата кандидат.
Намерението на съществуващите участващи
страни е всяка присъединяваща се страна да
възстанови разходи на участващите държави в
подходящ размер от разходите за придобиване
и инвестиционните разходи, като се постигне
споразумение от УС на SAC. Намерението на
съществуващите участващи страни е всяка
присъединяваща се страна да се включва към
Програмата за SAC с минимален ангажимент
от 40 летателни часа годишно.
27.4. Участващи страни, които желаят да
променят своя индивидуален дял в Програмата
за SAC, следва да спазят процедурите за нови
участващи страни, изложени в точка 27.3.
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27.5. Увеличаването или промените в заявения годишен брой летателни часове се извършва с изменение към този Меморандум за
разбирателство за SAC, което се подписва от
всички съществуващи участващи страни и от
присъединяващата се страна, ако е приложимо.
27.6. Увеличаването или промени в декларираните летателни часове влизат в сила от
датата на полагане на последния подпис в
съответното изменение към този меморандум.
Р а з д е л

2 8

Мита, налози и подобни парични задължения
28.1. Тъй като NAMO/NAMA се ползват
от привилегиите на освобождаване от мита,
налози и количествени ограничения в границите на териториите на всички страни по
Споразумението за статута на Организацията
на Северноатлантическия договор, националните представители и международни служители
(Отава, 20 септември 1951 г.), участващите
страни извършват аквизиция, износ, внос и
т. п. чрез NAMO/NAMA.
28.2. Доколкото техните съществуващи
закони и разпоредби позволяват, участващите
страни полагат усилия да обезпечат, че лесно
установими мита, данъци и подобни налози,
както и количествени/качествени ограничения
върху вноса и износа няма да бъдат налагани на NAMO във връзка с нейна аквизиция,
операции и инвестиции.
28.3. Засегнатите участващи страни полагат
усилия да гарантират, че такива мита, данъци
и подобни налози, освобождаване от които е
в сила съгласно посоченото по-горе, няма да
бъдат включени в цената на информацията
или материалите, създадени по АМР. Участващите страни прилагат такива мита, данъци
и подобни налози по начин, най-благоприятен
за задоволителното изпълнение на договореностите, описани в този меморандум.
28.4. По отношение на участващите страни,
с изключение на държавата домакин, ако мита,
данъци и подобни налози бъдат наложени, те
ще се поемат от участващата страна от тази
държава, в която са наложени, като разход за
тази страна над и свръх нейния дял от разходите в Програмата за SAC.
28.5. По отношение на държавата домакин
освобождаването от мита, данъци и подобни
налози, необходимо на NAMO, за да изпълни
тя задачите си, ще бъде урегулирано от споразумението с държавата домакин, сключено
между NAMO и държавата домакин при условия
не по-малко благоприятни за Програмата за
SAC от предвидените в този раздел.
Р а з д е л

2 9

Уреждане на спорове
29.1. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на този меморандум
за разбирателство ще се решават само чрез
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консултации между засегнатите участващи
страни и няма да бъдат отнасяни за уреждане
до национален, нито международен арбитражен съд, нито до трети страни.
Р а з д е л

3 0

Изменение, оттегляне, прекратяване
30.1. Този меморандум за разбирателство
може да бъде променен по всяко време по
взаимно съгласие на участващите страни,
изразено писмено. Измененията влизат в сила
съгласно условията на меморандума.
30.2. В случай че една участваща страна
желае да се оттегли от този меморандум за
разбирателство за SAC, се прилагат следните
процедури:
30.2.1. Преди даване на официално предизвестие за оттегляне се провеждат подробни
консултации между участващите страни относно последиците от оттеглянето и възможността то да бъде избегнато или да се сведат
до минимум неговите последици.
30.2.2. Всяка участваща страна, която се
оттегля от този меморандум за разбирателство,
следва писмено да уведоми всички останали
участващи страни за своето намерение не покъсно от една година преди датата, на която
оттеглянето ще влезе в сила.
30.2.3. Оттеглянето от този меморандум
означава, освен другото, и оттегляне от NAMO,
ако участващата страна не е подписвала друг
меморандум, свързан с NAMO. При необходимост останалите участващи страни съвместно ще представят искане към САС чрез
Генералния секретар на НАТО за съответно
изменение на устава на NAMO.
30.2.4. УС на SAC следва да обсъди и вземе
решение относно най-задоволителните мерки,
които да бъдат взети за продължаването и
завършването на тази Програма за SAC, така
че да удовлетвори всички участващи страни.
30.3. Участващата страна, която се оттегля,
трябва да изпълни изцяло своите ангажименти
към датата, когато оттеглянето влиза в сила.
30.4. Участващата страна, която се оттегля,
следва да предприеме всички необходими
действия, които са в нейна власт, съгласно
молба от страна на останалите участващи
страни, за да се гарантира, че Програмата за
SAC може да бъде продължена от останалите участващи страни в съответствие с този
меморандум.
30.5. Всички преки разходи, възникнали
в резултат от оттегляне, включително разходите по всяко прекратяване или промяна
на договори, причинено от оттеглянето, се
поемат от оттеглящата се страна, освен ако
УС на SAC не реши друго. В консултации с
оттеглящата се страна останалите участващи
страни следва да определят най-икономичния
начин за уреждане в това отношение. Разходите
за оттеглящата се страна обаче не следва да
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превишават общата сума на нейните ангажименти, посочени в този меморандум, като се
вземат предвид сумите, които оттеглящата се
страна вече е внесла за участие.
30.6. Участващите страни задържат цялата
информация и запазват всички права, получени
във връзка с нея съгласно този меморандум
преди оттеглянето, съгласно условията на
този меморандум.
30.7. Този Меморандум за разбирателство за
SAC може да бъде прекратен по всяко време
чрез взаимно и единодушно писмено съгласие
на участващите страни. Такова прекратяване
следва да се осъществи по най-икономичен
начин. След като САС разпусне NAMO, участващите страни следва съвместно да поемат
разходите за прекратяването, след като се
вземат под внимание всички ползи, извлечени
от продажбата на активи, в съответствие с
устава на NAMO и дела за участие в разходите, посочен в таблици 1 и 2, приложение Б
(Финансови въпроси) към този меморандум.
30.8. Ако този меморандум за разбирателство бъде прекратен, самолетът С-17, осигурен
от САЩ като нефинансово участие, ще бъде
върнат на САЩ при прилагане на процедурите за освобождаване от активи, посочени
в устава на NAMO.
30.9. Съответните ползи и задължения на
участващите страни във връзка с раздел 10
(Продажби и прехвърляне на трети страни),
раздел 11 (Прехвърляне на оборудване и материали), раздел 12 (Отговорност на NAMO и
искове), раздел 23 (Разкриване и използване на
информация), раздел 25 (Мерки за сигурност),
раздел 29 (Уреждане на спорове) и раздел 30
(Изменение, оттегляне, прекратяване) ще продължат да са в сила и да се прилагат въпреки
всякакви изменения, оттегляне, прекратяване
или изтичане на срока на този меморандум.
Р а з д е л

3 1

Заключителни разпоредби
31.1. Всички дейности на у частващите
страни по изпълнение на този меморандум за
разбирателство за SAC ще се осъществяват при
спазване на националното им законодателство
и разпоредби, включително и съответните закони и правила относно експортния контрол,
и в съответствие с международното право и
техните международни задължения.
31.2. Този меморандум не трябва да противоречи на националните закони и разпоредби
на участващите страни, нито на международното право и действащите споразумения. В
случай на противоречие между този меморандум и националните закони и разпоредби и/
или международното право и споразумения
последните следва да имат предимство пред
този меморандум.
31.3. В случай че една участваща страна
не може да изпълнява условията на този меморандум, тя незабавно писмено уведомява
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останалите участващи страни. Участващите
страни ще се консултират незабавно с оглед
продължаване на програмата евентуално на
променена или намалена основа. Ако това
не е приемливо за всички участващи страни,
тогава следва да се прилагат клаузите на раздел 30 (Изменение, оттегляне, прекратяване).
31.4. Нищо в този меморандум не е предвидено да означава, че Финландия и Швеция
може да се ползват от клаузите на Споразумението от Отава или да бъдат обвързани от тях.
31.5. Отговорностите на участващите страни съгласно този меморандум ще зависят от
наличието на средства за такива цели.
31.6. Този меморандум има предимство пред
всички други меморандуми, споразумения и
документи, свързани с Програмата за управление на въздушните превози, с изключение
на устава на NAMO. В случай че има несъответствие между документите, задължителни
са условията на този меморандум съгласно
тълкуването от УС на SAC.
31.7. Нищо в този меморандум не следва
да се разбира като задължение на участващите страни да вземат участие в каквито и
да било операции на С-17 или да съдействат
при такива операции.
Р а з д е л

3 2

Промишлено участие
32.1. За онези участващи страни, които
имат изискване за промишлено участие, те
или техни промишлени сектори може да сключат спогодби с изпълнители по Програмата
за SAC във връзка с работа извън обхвата на
този меморандум.
32.2. Никоя участваща страна не може да
налага изискване за промишлено участие или
за друго промишлено или търговско компенсиране във връзка с този меморандум, което
не е в съответствие с този меморандум.
Р а з д е л

3 3

Влизане в сила и срок на действие
33.1. Този меморандум, състоящ се от
предисловие, тридесет и четири (34) раздела
и две приложения, подлежи на подписване,
съответно одобрение, от страните съгласно
техните национални процедури. Този меморандум влиза в сила за страните, изпълнили
националните си процедури по подписването, съответно одобряването му, на датата, в
която те съвместно чрез своите декларирани
летателни часове достигнат 3500 часа (т.е.
минимален общ брой летателни часове). За
останалите страни, изпълнили националните
си процедури по влизане в сила на меморандума след тази дата, същият влиза в сила от
деня на изпълнение на тези процедури.
33.1.1. Независимо от горния параграф този
меморандум няма да влезе в сила, докато
Унгария като страна домакин не изпълни
националните си процедури по влизане в сила
на този меморандум.
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33.1.2. В качеството си на депозитар САЩ
уведомяват останалите страни при достигане
на минималния необходим брой летателни
часове за влизане в сила на този меморандум.
Срокът на действие на този меморандум за
SAC е тридесет години.
33.1.3. Срокът на действие на този меморандум може да бъде променян при съгласие
на участващите страни съгласно раздел 30
(Изменение, оттегляне, прекратяване) от този
меморандум.
33.2. Дяловете на участие в разходите за
всяка участваща страна няма да надвишават
посочените в таблица 4, приложение Б (Финансови въпроси). Делът на САЩ за участие
в разходите за аквизиционния сегмент няма
да се променя. В случай че допълнителни
участващи страни се присъединят към този
меморандум, дяловете за участие на първоначалните участващи страни се преизчисляват.
Допълнителни участващи страни се присъединяват към Програмата за SAC със същите
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права и задължения, каквито биха имали,
ако са били страни по този меморандум при
влизането му в сила.
33.3. Ако една участваща страна не подпише
този меморандум за разбирателство за SAC в
рамките на три месеца след неговото влизане
в сила, тази страна ще бъде считана за новоприсъединила се при условията, изложени в
раздел 27 (Присъединяване на допълнителни
участващи страни и промяна на декларирани
летателни часове) от този меморандум.
Р а з д е л

3 4

Език, копия и подписване
34.1. Официалният език за Програмата за
SAC е английският.
34.2. Този меморандум се подписва в един
оригинален екземпляр. САЩ като участваща
страна осигурява заверени с оригинала копия
за всяка участваща страна и изпълнява ролята
на депозитар за съхранение на оригиналния
документ.
Приложение А

Главен етапен план
Срок (T)
T0
T0 + 2 седмици
T0 + 1 месец
T0 + 3 месеца
T0 + 6 месеца
Преди първия C-17
Когато е възможно
да се обезпечи
T0 + 10 месеца
T0 + 14 месеца
T0 + 19 месеца
T0 + 23 месеца
T0 + 31 месеца
T0 + 37 месеца

Действие
Влиза в сила Меморандумът за разбирателство за способности за стратегически
въздушни превози
Започва да функционира Организацията на НАТО за управление на въздушните
превози; назначаване на генерален директор на Агенцията на НАТО за управление на въздушните превози
Подписване на договор за изпълнение (LOA) със задължения и права (депозират
се парични средства);
Започва строителството на инфраструктурата на главната оперативна база (ГОБ/МОВ)
Определени са длъжностите за персонал на участващите страни; назначени са
първоначални кадри
Активирана е ескадрилата за стратегически въздушни превози (HAW)
Завършване на най-важните инфраструктурни проекти в ГОБ
С-17 – нефинансово участие на САЩ
Доставяне на първия самолет С-17 по FMS (чуждестранни военни продажби)
(ограничени оперативни способности)
Доставяне на втория самолет С-17 по FMS (ограничени оперативни способности)
Оперативни способности фаза І (ограничена възможност за откриване и отстраняване на недостатъци и дефекти; ограничено спомагателно оборудване и
резервни части)
Оперативни способности фаза ІІ (възможност за технически прегледи; по-добро
откриване и отстраняване на недостатъци и дефекти, повече налично спомагателно оборудване и резервни части)
Оперативни способности фаза ІІІ (наличие на повечето спомагателно оборудване
и резервни части; възможност за самостоятелна поддръжка)
Пълни оперативни способности (ПОС/FOC)

Приложение Б
Финансови въпроси
Милиони щатски долари от БГ 2007
Общо за аквизиционен сегмент (МР точки 8.3.1 / 8.1.1)
FMS Доставяне на самолети
FMS Помощен пакет за поддръжка

Целева
стойност
$ 1199,2
$ 773,638
$ 387,868

Таван на
стойността
$ 1319,2
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Милиони щатски долари от БГ 2007
Разходи за разполагане – авиобаза Папа, Унгария
$ 37,736
Годишен оперативен сегмент (МР точки 8.3.2 / 8.1.2)
Постоянни разходи
FMS Последващ пакет за поддръжка
$ 69,288
Персонал в мисия
$ 17,765
Косвени разходи за поддръжка
$ 2,030
Периодични разходи по съоръженията в
$ 1,007
база Папа
Периодични разходи за симулатор
$ 2,800
Обучение
$ 5,765
Основни модификации
$ 4,000
Издаване на удостоверение за летателна
$ 0,207
годност + регистрация
TCTO/поддръжка
$ 3,000
Административни разходи на NAMO
$ 10,003
Променливи разходи
Консумативи
$ 0,653
Гориво
$ 20,522
DLR (складово ниво на части, които могат да
$ 0,385
серемонтират)
Зареждане с гориво във въздуха
$ 3,793
Режийни разноски
$ 0,746
Летищни услуги
$ 5,195
Последващи незадължителни инвестиции (МР точки 8.3.3 / 8.1.3)
Симулатор
$26,840
Съоръжение за симулатор
$1,140
SAC MOU
Аквизиционен сегмент
Оперативен сегмент (26 години)
Опция за симулатор
ОБЩО ПО SAC MOU
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Целева
стойност

Таван на
стойността

$ 147,159

$ 176,591

$ 27,980

$ 33,576

$
$
$
$

$
$
$
$

1199,2
3826,1
27,980
5053,4

1319,2
4591,4
33,576
5944,1
Таблица 1

Дял на участие в разходите за аквизиционен сегмент
Декларирани летателни часове

Дял на участие в разходите
по аквизиционен сегмент

България

65

1,70 %

Чешка република

40

1,04 %

Естония

45

1,18 %

Финландия

100

2,61,%

Унгария

50

1,31 %

Италия

300

7,84 %

Латвия

45

1,18 %

Литва

45

1,8 %

Нидерландия

500

13,07 %

Норвегия

400

10,46 %

Полша

150

3,92 %

Румъния

200

5,23 %

Словения

60

1,57 %

Швеция

550

14,38 %

САЩ

1000

33,33 %

Общо

3550

100 %

* Приемат се 1000 летателни часа за един самолет. САЩ ще осигурят еквивалент на един самолет. Дяловете в разходите са приспособени да отговарят на 33,3 % участие на САЩ .
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Таблица 2
Дял на участие в разходите за оперативен сегмент
Декларирани летателни часове
Дял на участие в разходите
по оперативен сегмент
65
1,83 %
40
1,13 %
45
1,27 %
100
2,82 %

Унгария
Италия

50
300

1,40 %
8,45 %

Латвия
Литва

45
45

1,27 %
1,27 %

Нидерландия
Норвегия
Полша

500
400
150

14,08 %
11,27 %
4,23 %

Румъния

200

5,63 %

Словения

60

1,69 %

550

15,49 %

1000
3550

28,17 %
100 %

Швеция
САЩ
Общо

Участие в разходите по категории
Дял на участие
в разходите по
аквизиционен
сегмент
(таблица 1)
Аквизиционен сегмент
FMS Доставяне на самолети
FMS Пакет за поддръжка
Разходи за разполагане – авиобаза Папа, Унгария
Оперативен сегмент
Постоянни разходи
FMS Последващ пакет за поддръжка
Персонал в мисия
Косвени разходи за поддръжка
Периодични разходи по съоръженията в база Папа
Периодични разходи за симулатор
Обучение
Основни модификации
Сертифициране за летателна годност + регистрация
TCTO/поддръжка
Административни разходи на NAMO
Променливи разходи
Консумативи
Гориво
DLR (складово ниво на части, които могат да се
ремонтират)
Зареждане с гориво във въздуха
Режийни разноски
Летищни услуги
Последващи незадължителни инвестиции
Симулатор
Съоръжение за симулатор

Таблица 3
Дял на участие
в разходите по
оперативен
сегмент
(таблица 2)

Действителни летателни
часове

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Таблица 4
МР влиза в сила при 3500 ЛЧ

България
Чешка
Република
Естония
Финландия
Унгария
Италия
Латвия
Литва
Нидерландия
Норвегия
Полша
Румъния
Словения
Швеция
САЩ
Общо
1593

ДеклаДял на
Дял на
рирани
участие в участие в
летателни разходите разходите
часове
по аквипо опезиционен
ративен
сегмент
сегмент
65
1,73
1,86
40
1,07
1,14
45
100
50
300
45
45
500
400
150
200
60
550
1000
3500

1,20
2,67
1,33
8,00
1,20
1,20
13,33
10,67
4,00
5,33
1,60
14,67
33,33

1,29
2,86
1,43
8,57
1,29
1,29
14,29
11,43
4,29
5,71
1,71
15,71
28,57

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр.
3 и 16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп.,
бр. 105 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.;
изм., бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от
2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. писмено потвърждение от придобиващия
в тристранната операция, удостоверяващо, че
стоките са получени, в което са посочени дата
и място на получаване, вид и количество на
стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е
извършен транспортът, име на лицето, предало
стоките, или в случаите на транспорт на стоки
чрез куриерска услуга – номер на товарителница.“
§ 2. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) За доказване на доставките
по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата се
предоставя от лице, извършващо настаняване
в туристически обекти, същият следва да разполага със:
1. копие от регистъра на настанените туристи;
2. удостоверение за категоризация на туристическия обект;
3. фактура за доставката, с изключение на
случаите, когато издаването є не е задължително
съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

(2) За доказване на доставката по чл. 66,
ал. 2 от закона, когато услугата по настаняване
в туристически обект се предоставя от туроператор, който не прилага глава шестнадесета от
закона, същият следва да разполага със:
1. фактура и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти;
2. фактура за доставката.“
§ 3. В чл. 56а, ал. 4 думите „този закон“ се
заменят със „закона“.
§ 4. В чл. 73, ал. 4 след думите „ чл. 107,
т. 3“ се добавят думите „буква „а“.“
§ 5. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. копие от документите за самоличност,
ако лицето – акредитиран представител, е физическо лице;“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 6. В чл. 77 ал. 3 се отменя.
§ 7. В чл. 79, ал. 2, т. 1 думите „чл. 28с(Е)
(3) 77/388/ЕЕС“ се заменят с „чл. 141 2006/112/
ЕО“.
§ 8. В чл. 85, ал. 1 и 2 думите „или туристическият агент“ и „или туристическия агент“
се заличават, а думата „туристът“ се заменя с
„пътуващото лице“.
§ 9. В чл. 86 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и туристическите аген-ти“
се заличават.
2. В ал. 2 и 4 думите „или туристическият
агент“ се заличават.
§ 10. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:
„(1) При възникване на данъчно събитие за
доставката на обща туристическа услуга туроператорът начислява данъка за извършената
от него доставка на обща туристическа услуга,
като съставя протокол най-късно до 15 дни от
възникване на данъчното събитие.“
§ 11. Създава се чл. 87а:
„Доставки на обща туристическа услуга
Чл. 87а. За доказване на доставките по
чл. 136, ал. 1 от закона, когато получателят е
данъчно задължено лице, доставчикът трябва
да разполага с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за
последваща продажба.“
§ 12. В чл. 102 ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъкът, дължим за вътрешнообщностното придобиване, се внася от лицето по чл. 101
в 14-дневен срок от изтичането на данъчния
период, през който данъкът за придобиването
е станал изискуем.“
§ 13. В чл. 110 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „в Републики“ се заменят
с „в Република“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, освобождава:
1. институциите на Европейския съюз от
потвърждаване на удостоверението по ал. 3,
когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване;
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2. лицата по чл. 109, ал. 1, т. 1, букви „а“ и
„б“ от потвърждаване на удостоверението по
ал. 3, когато доставяните стоки и услуги, предназначени за официално ползване, са с място на
изпълнение в друга държава членка.“
3. Създава се нова ал. 8:
„(8) Статутът на лицата, посочени в чл. 173,
ал. 5 от закона, освободени от задължение за заплащане на данък, за които Република България
е държава домакин, се удостоверява чрез заверяване от Националната агенция за приходите на
клетка 6, т. 6.1 на приложение № 21. В случаите
на освобождаване по ал. 5 приложение № 21,
удостоверяващо статута на лицето, е неразделна
част от решението.“
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 14. В чл. 112, ал. 3, т. 1 думите „7/9 %“ се
заменят с „9 %“.
§ 15. В чл. 117 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4, буква „б“ след думите „от закона“
се добавя „включително получените авансови
плащания“;
б) в т. 9 след думите „чл. 21, ал. 2“ се добавя
„от закона, включително получените авансови
плащания“.
2. В ал. 4 след думите „не се включват“ се добавя „издадените данъчни документи във връзка с
получени авансови плащания по вътреобщностни
доставки на стоки, както и“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) VIES декларация не се подава в случаите,
когато за съответния данъчен период регистрираното лице едновременно:
1. не е извършило вътреобщностни доставки;
2. не е извършило доставки на услуги, включително не е получило авансови плащания по
чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение
на територията на друга държава членка;
3. не е извършило доставки като посредник
в тристранна операция;
4. не е отразило пропуснати данни за предходен
данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3,
т. 1 от закона.“
§ 16. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби се създава ал. 5:
„(5) Лицата по ал. 4, вписани в регистър
БУЛСТАТ по реда на § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър
БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният
им номер за целите на ДДС да е единният им
идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който
е поставен знакът „BG“. Правото на избор се
осъществява с подаване на писмена декларация
пред компетентната Териториална дирекция на
Националната агенция за приходите.“
§ 17. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4
се правят следните изменения:
1. В раздел „Изисквания към съдържанието
на полетата във файловете“ думите „Полетата в
условен формат „Символен“ могат да съдържат
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цифри, букви и разделители (като "/-;,. и др.)“ се
заменят с „Полетата в условен формат „Символен“
могат да съдържат символи от кодовата таблица
Windows 1251 с код от 20 до FF включително.“
2. Във файл „DEKLAR.TXT“ на редове 01-13
и 01-24 в колона 2 думите „7/9 %“ се заменят
с „9 %“.
3. Във файл „PRODAGBI.ТХТ“ на редове 0213 и 02-24 в колона 2 думите „7/9 %“ се заменят
с „9 %“.
§ 18. В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 в
клетки 13 и 24 думите „7/9 %“ се заменят с „9 %“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Прекратяването на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 г.
съгласно § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския
регистър, както и заличаването на клоновете на
чуждестранни търговци съгласно ал. 1 на същия
параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от закона.
§ 20. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 16, т. 1, който влиза в сила от
1 март 2012 г., и § 14, § 16, т. 2 и 3 и § 17, които
влизат в сила от 1 юни 2012 г.
Министър: Симеон Дянков
1649

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 38 от
2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната
здравноосигурителна каса заплаща лекарства,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
(обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 111 от
2004 г., бр. 6, 63 и 102 от 2005 г., бр. 60 от 2006 г.,
бр. 100 от 2010 г. и бр. 13 и 97 от 2011 г.)
§ 1. В приложението към член единствен:
1. След ред тридесет и шести „Други сфинголипидози“ с код по МКБ Е75.2 се добавя нов ред:
„
Разстройства на обмяната Е76 Мукополизахана глюкозаминогликаните
ридози

“
2. След ред четиридесет и четвърти „Болест
на Паркинсон“ с код по МКБ G 20 се добавя
нов ред:
„
Болест на Алцхаймер

G 30 Болест на
Алцхаймер

“
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Стефан Константинов
1865
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 74 от 2008 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 28
и 41 от 2011 г.)
§ 1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Плащанията за следващите
години се преустановяват в следните случаи:
1. ползвателят на помощта по време на
изпълнение на бизнес плана му е придобил
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като това не се отнася за лицата, пенсионирани при условията чл. 69, 69а и § 5, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Кодекса за социално осигуряване (КСО),
както и за тези, пенсионирани при условията
на първа и втора категория труд;
2. при прекратяване на земеделската дейност по време на изпълнение на бизнес плана;
3. когато ползвателят на помощта не е
подал заявка за плащане за втората година в
срока по чл. 24, ал. 1 или за третата година
в срока по чл. 25, ал. 1, или за четвъртата
година в срока по чл. 26, ал. 1;
4. в случай че е установено изкуствено
създаване на условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване
на предимство за получаване на помощта в
противоречие на целите на мярката.
(2) Когато при подаване на заявка за плащане за втора, трета или пета година се установи, че кандидатът не е спазил изискването
по чл. 24, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и чл. 28, ал. 1,
не се извършва плащане само за съответната
година, но при условие че същият продължава да изпълнява дейностите, заложени в
бизнес плана.
(3) При прекратяване на земеделската дейност или неизпълнение на бизнес плана по
отношение на чл. 13, ал. 4 и 5 поради форсмажорни обстоятелства не се извършва плащане
само за съответната година, но при условие
че ползвателят на помощта ще продължи да
изпълнява дейностите, заложени в бизнес
плана за следващите години. Ползвателят на
помощта или упълномощено от него лице е
длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да
приложи достатъчно доказателства във връзка
с това в срок до 10 работни дни от датата, на
която е в състояние да го направи.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения :
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) За подпомагане могат да кандидатстват
физически лица или еднолични търговци,
които отговарят на следните условия:
1. да са до 60 навършени години към датата
на подаване на заявлението за подпомагане;
2. да са регистрирани като земеделски
производители по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.) най-малко един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане;
3. да извършват земеделска дейност в
стопанството, което не е съсобствено и/
или съвместно притежание с друго лице, с
изключение на случаите на съпружеска имуществена общност;
4. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай че не се отглеждат
животни) или най-малко един вид земеделска
култура и един вид животни;
5. нито една от отглежданите земеделски
култури да не надвишава 85,00 % от общия
икономически размер на земеделското им
стопанство, като това изискване се отнася
само за случаите на отглеждане на технически, етеричномаслени и медицински култури;
6. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер между 1,00
и 4,00 ИЕ;
7. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни
насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите,
когато земеделските площи са разположени
в планински район съгласно Наредбата за
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват,
приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от
2008 г.);
8. да са собственици и/или наематели и/
или арендатори на земя в размер съгласно
изискването по т. 7; договорът за аренда и/или
наем трябва да е с минимален срок 5 години,
считано от датата на подаване на заявлението
за подпомагане;
9. да са собственици и/или наематели на
животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че
кандидатът развива такава; срокът на сключените договори за наем трябва да покрива
минималния срок, за който животновъдните
сгради и помещения ще бъдат използвани за
земеделските производствени цели съгласно
бизнес плана, считано от датата на подаване
на заявлението за подпомагане;
10. да не са одобрени за финансова помощ
по реда на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Създаване на
стопанства на млади фермери“ по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.), включително като еднолични търговци;
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11. да не са получили финансова помощ,
включително авансово или междинно плащане, по реда на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 41 от 2008 г.) и по мерки
„Подобряване на икономическата стойност на
горите“ и „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от ПРСР;
12. да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на лицата,
пенсионирани при условията на чл. 69, 69а и
§ 5, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на КСО, както и за тези, пенсионирани при условията на първа и втора
категория труд;
13. да нямат друго одобрено заявление за
подпомагане по тази наредба;
14. едноличните търговци да са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията.“
2. В ал. 2 се създават т. 3 и 4:
„3. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност
(за кандидати, които са еднолични търговци);
4. не са в производство по ликвидация (за
кандидати, които са еднолични търговци).“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 21, ал. 1 след думите „заявлението за подпомагане“ се поставя запетая
и се добавя „която подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК)“.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва
при условията на чл. 61 АПК.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „един месец“ се заменят
с „три месеца“.
2. В ал. 6, в т. 2 след думите „изпълнителния директор на РА“ се поставя запетая
и се добавя „която подлежи на обжалване по
реда на АПК“.
§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „един месец“ се заменят
с „три месеца“.
2. В ал. 6, в т. 2 след думите „изпълнителния директор на РА“ се поставя запетая
и се добавя „която подлежи на обжалване по
реда на АПК“.
§ 7. В чл. 27, в ал. 1, в т. 3 след думите
„изпълнителния директор на РА“ се поставя
запетая и се добавя „която подлежи на обжалване по реда на АПК“.
§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „един месец“ се заменят
с „три месеца“.
2. В ал. 6, в т. 2 след думите „изпълнителния директор на РА“ се поставя запетая
и се добавя „която подлежи на обжалване по
реда на АПК“.
§ 9. В чл. 30, ал. 7 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 6“.
§ 10. В чл. 33 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 11. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. В т. 7 след думите „необходими документи“ се поставя запетая и се добавя „както и
съвкупността от материални и нематериални
активи и свързаните с тях разходи, необходими
за реализацията на представения бизнес план“.
2. Създава се т. 18а:
„18а. Форсмажорни обстоятелства са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) тежко природно бедствие, засегнало
сериозно земята и имота;
г) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;
д) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския
производител;
е) официално обявена от компетентен
орган епидемия от болести и нашествия от
вредители по растенията, налагащи тяхното
унищожаване;
ж) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписана заповедта
за отпускане на финансова помощ.“
§ 12. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 1,
в раздел I „Настоящо състояние на земеделското стопанство“, в т. 3 „Животни“, в таблица 2 „Налични животни по видове“ думите
„(Кандидатът посочва броя на животните в
съответните категории съгласно допълнителен опис, заверен от официален ветеринарен
лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане.)“ се
заменят с „(Кандидатът посочва вида и броя на
животните в съответните категории съгласно:
а) опис по видове и брой на животните,
декларирани от кандидата, придружен от
извлечение от интегрираната информационна система на Българската агенция по
безопасност на храните ВетИС (ветеринарноинформационната система по чл. 3, ал. 1 на
Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за
идентификация на животните, регистрация на
животновъдните обекти и достъпа до базата
данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти – ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за
наличните в обекта животни по ушни марки/
чип, подписано от официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект, не
по-рано от един месец преди датата на подаване
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на заявлението за подпомагане (в случай че
кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
б) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация,
животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и
се представя актуален опис на отглежданите
животни, заверен от официален ветеринарен
лекар не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане.)“
§ 13. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В таблица VI. А. 2 думите „не по-малко
от 5 г.“ се заменят с „не по-малко от 1 г.“.
2. В таблица IX „Приложени документи“
ред 11 се изменя така:
„11. Опис по видове и брой на животните, декларирани от кандидата, придружен от
извлечение от ВетИС за наличните в обекта
животни по ушни марки/чип, подписано от
официалния ветеринарен лекар, контролиращ
животновъдния обект, не по-рано от един
месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът
отглежда видове животни, които трябва да
се регистрират във ВетИС)
и/или
В случай че кандидатът отглеж да животни, които не подлежат на идентификация,
ж ивот новъдни я т обек т се рег ист ри ра от
Бъ л гарск ата а г ен ц и я по безопаснос т на
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храните и се представя актуален опис на отглежданите животни, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане.“
3. В таблица X „ДЕКЛАРАЦИИ“ ред 14
се изменя така:
„14. Не съм придобил право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст. Съгласен съм
така декларираните от мен данни да бъдат проверявани от Държавен фонд „Земеделие“ – РА,
в регистрите на Националния осигурителен
институт (с изключение на кандидати, пенсионирани при условията на чл. 69, 69а и
§ 5, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на КСО, както и на кандидати,
пенсионирани при условията на първа и втора
категория труд).“
4. В таблица XII „Форма за наблюдение и
оценка на проектите по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес
на преструктуриране“ се правят следните
изменения:
а) точка 7 се изменя така:
„7. Основно земеделско производство на
стопанството
А. Към стопанската година на кандидатстване (моля, попълнете културата/културите
и/или видове животни, чиято продукция формира
основната част от приходите от продажби
на растителна и/или животинска продукция
на стопанството към стопанската година на
кандидатстване)
Животновъдство

Растениевъдство

култура

култура

индикация (û/ü)
животно/птица/пчелно семейство

вид домашно жи................... вотно/птица/пчелно
семейство
вид домашно жи................... вотно/птица/пчелно
семейство

за мед и
за месо за мляко за яйца пчелни продукти

......................









......................









Б. Към годината на петото (финално) плащане (моля, попълнете културата/културите или видове
животни, чиято продукция формира повечето от приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството към годината на петото (финално) плащане)
Животновъдство
Растениевъдство

култура

.................

култура

.................

индикация (û/ü)
животно/птица/ пчелно семейство
вид домашно животно/птица/пчелно
семейство
вид домашно животно / птица /
пчелно семейство

за мед и
за месо за мляко за яйца пчелни продукти

.............................









...............................








“
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б) в т. 8 думите „към годината“ се заменят
с „към стопанската година“.
§ 14. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1
т. 12 се изменя така:
„12. Опис на животните в съответните
категории по брой и вид:
а) декларирани от кандидата, придружен от
извлечение от ВетИС за наличните в обекта
животни по ушни марки/чип, подписано от
официалния ветеринарен лекар, контролиращ
животновъдния обект, не по-рано от един
месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът
отглежда видове животни, които трябва да
се регистрират във ВетИС)
и/или
б) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация,
животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и
се представя актуален опис на отглежданите
животни, заверен от официален ветеринарен
лекар не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане.“
§ 15. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 2,
в раздел II „Специфични изисквания и доку-

ВЕСТНИК
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менти, изисквани в случай че ползвателят
на помощта е собственик или ползвател на
животновъден обект“ т. 4 се изменя така:
„4. Опис на животните в съответните категории по брой и вид:
а) декларирани от кандидата, придружен от
извлечение от ВетИС за наличните в обекта
животни по ушни марки/чип, подписано от
официалния ветеринарен лекар, контролиращ
животновъдния обект, не по-рано от един
месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът
отглежда видове животни, които трябва да
се регистрират във ВетИС)
и/или
б) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация,
животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и
се представя актуален опис на отглежданите
животни, заверен от официален ветеринарен
лекар не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане.“
§ 16. Приложение № 5а към чл. 30, ал. 1
се изменя така:
„Приложение 5а
към чл. 30, ал. 1

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ДЪРЖ АВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Вх. № …../…… 201… год.
от
……………………………………………………………………………………….
(трите имена на ползвателя на помощта)
УРН: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
Уникален идентификационен №: на проекта _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
Заповед за одобрение №: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/ от дата _ _/_ _/_ _/_ _/2/0/1/_ _/
Относно: Промени в заложените в бизнес плана избираеми междинни цели, отглеждани животни
и основни култури
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Във връзка с чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране“ бих искал да ви уведомя, че предвиждам по отношение на:
 избираемите междинни цели за развитие на стопанството до края на третата година:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени:
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№

ВЕСТНИК
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Индикация
û /ü

Вид

Избираеми междинни цели
(Моля, отбележете поне една избираема междинна цел)
3

Продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности.

4

Замяна на всички или на част от настоящите земеделските дейности с нови
земеделски дейности.

5

Преминаване от конвенционално към биологично земеделие.

6

Увеличаване на обработваемата площ на земеделското стопанство.

7

Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез
закупуване на животни.







8

Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез
собствена развъдна дейност.



 отглежданите земеделски култури:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълва се само за стопанските години, за които има промени):
№

Основна култура
(вкл. естествени
ливади и под угар)

вид

Площ за съответната стопанската година
I стопанска
година
201…/201…

II стопанска
година
201…/201…

междинна цел
III стопанска
година
201…/201…

IV
стопанска
година
201…/201…

крайна цел
V стопанска година
201…/201…

дка

дка

дка

дка

дка

Общо площ, дка
Забележки:
– Първата стопанска година е годината, следваща стопанската година на подаването на проекта.
– Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м 2 .
 отглежданите животни:
 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
№

Животни

I година
201…

II година
201…

Междинна цел
III година
201…

IV година
201…

Крайна цел
V година
201…

вид

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

Забележка. Първата година е годината, следваща годината на подаването на проекта.
Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.


Включване на индикация за кандидатстване с проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства“, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“, мярка 123 „Добавяне
на стойност към земеделски и горски продукти“ и/или мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР:



 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);



 следните промени:
(попълва се само за годините, за които има промени):
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реализация
на проект по
мярка 121, 122,
123 и 311

201…
201…
Икономическият размер на стопанството ми с така предприетата промяна ще бъде:
1. на ІІІ година след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21 на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. – ………
ИЕ, което е с ……. ИЕ повече спрямо първоначалния ми икономически размер.
2. на V година след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21 на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. – ……..
ИЕ, което е с ……. ИЕ повече спрямо първоначалния ми иконмически размер.
Предлаганите промени са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 13,
ал. 4 и 5 на Наредба № 28 от 2008 г.
Мотивите за исканата промяна са следните:
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………
С уважение
		
……………………………………..
(име и подпис)
Карето се попълва, в случай че уведомителното писмо е изготвено от НССЗ!

Уведомителното писмо е попълнено със съдействието на НССЗ гр.
...................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, попълнил уведомителното писмо:
....................................................................................................................................

“
§ 17. В приложение № 6 към § 2, в раздел
„Начин на изчисляване на икономическия размер на даденото земеделско стопанство“, в т. 1
„Изчисляване на общата стандартна разлика“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В подточка „б“ след думите „заявлението за
подпомагане“ се добавя „или заявката за плащане“.
2. Подточка „в“ се изменя така:
„в) Когато стопанството отглежда животни,
трябва да посочи броя на животните в съответните категории в колона 4 съгласно:
аа) опис по видове и брой на животните, декларирани от кандидата, придружен от
извлечение от ВетИС за наличните в обекта
животни по ушни марки/чип, подписано от
официалния ветеринарен лекар, контролиращ
животновъдния обект, не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане/ заявката за плащане (в случай
че кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
бб) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация,
животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и
се представя актуален опис на отглежданите
животни, заверен от официален ветеринарен
лекар не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане/
заявката за плащане.“
Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Светлана Боянова
1744

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „водовземането и подхранването на подземните води“ се заменят с
„подхранването на подземните води и необходимото количество за водните екосистеми и
водовземането“.
2. В т. 7:
а) в буква „г“ в края на текста се добавя
„– когато отвеждането е в малки количества
с научна цел за характеризиране, опазване и
възстановяване на водните тела“;
б) в буква „д“ след думите „инжектиране
на“ се добавя „въглероден диоксид“ и се поставя запетая;
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в) в буква „ж“ в края на текста се поставя
запетая и се добавя „във връзка с дейностите
по букви „в“, „г“, „д“ и „е“.
3. Точка 13 се отменя.
4. Създават се т. 14 – 17:
„14. определяне на надморска височина
на допустимото понижение на водното ниво
за всяко подземно водно тяло или за част от
водно тяло;
15. ежегодно определяне на естествените и
разполагаемите ресурси на подземните водни
тела въз основа на актуални хидроложки и
хидрогеоложки данни;
16. ежемесечно определяне общото черпене
от подземните водни тела и свободните водни
количества;
17. определяне на ограничения при издаването на разрешителни за водовземане от
подземни води.“
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Разрешителните за ползване на
воден обект за изграждане на съоръженията за
подземни води по чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „ж“
и „з“ от Закона за водите се издават в рамките
на разрешително за водовземане, за отвеждане,
за инжектиране или за реинжектиране чрез
нови съоръжения.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. В ал. 1 т. 5 се отменя.
3. Създава се ал. 2:
„(2) Информацията по ал. 1 включва и
разрешеното водовземане, инжектиране, реинжектиране и подхранване на подземните води
чрез нови съоръжения за подземни води.“
§ 4. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
„(3) Концептуалният модел по ал. 1 е основание за:
1. избор на изчислителната схема за оценка на
технически възможния дебит на съоръженията;
2. оценка на въздействието на предвидените
дейности върху състоянието на подземните
водни тела;
3. избор на местоположението на пунктовете за мониторинг в подземните водни тела,
определени като рискови по отношение на
невъзможността за достигане на целите за
опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1
от Закона за водите.“
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „водовземане и“ се заличават
и в края на текста се добавя „за реинжектиране
или инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане
на замърсители в подземните води“;
б) създава се нова т. 4:
„4. за оценка на въздействието и предотвратяване на опасността от замърсяване на съседни
или пресечени от съоръженията за инжектиране
по-плитко разположени подземни водни тела,
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при издаване на разрешителни за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или
втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;“
в) досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
2. В ал. 2 думите „т. 3, 4 и 5“ се заменят с
„т. 3, 4, 5 и 6“.
§ 6. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „особености“ се заменя с
„характеристики“ и думите „водоносните хоризонти“ се заменят с „геоложките единици
(пластове, слоеве)“.
2. В т. 3 думата „водоплътност“ се заменя
с „дебелина“.
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 1 се правят следните изменения:
а) в буква „а“ думата „средногодишно“ се
заменя със „средно“;
б) в буква „б“ думата „средногодишно“ се
заменя със „средно“.
2. В т. 2 думите „разрешения годишен обем
вода от“ се заменят с „черпените средногодишни дебити на“.
§ 8. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. хидрогеоложки доклад – при оценка на
находищата на минерални води и в случаите
по чл. 140, ал. 4, т. 3 или“;
б) в т. 2 думите „част от водно тяло – в
останалите случаи“ се заменят с „подземните
водни тела“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Документацията по ал. 2 – 4 се съставя
и подписва от експерти с висше образование в
областта на подземните води и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.“
3. Алинея 6 се отменя.
§ 9. Член 28 се отменя.
§ 10. В чл. 29 се създава ал. 3:
„(3) Преоценка на ресурсите на находищата
на минерални води може да бъде извършена
въз основа на данните от проведения мониторинг на минералната вода за целия период на
експлоатация на находището, когато:
1. ресурсите са утвърдени въз основа на
оценка, извършена след представяне на документите по ал. 1 и 2, и
2. не са извършвани нови проучвания и не
са изграждани или въвеждани в експлоатация
нови съоръжения за минерални води.“
§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „ал. 3 и“ се
заличават;
б) в т. 12 след числото „4“ се поставя запетая
и думите „и 5“ се заменят с „5 и 6“.
2. В ал. 2, т. 1 се създава буква „д“:
„д) други съоръжения за подземни води.“
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3. В ал. 3 след думите „При инжектиране
на“ се добавя „въглероден диоксид“ и се поставя запетая.
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „28“ и запетаята след
това и „от търговски дружества, включени
в регистъра по чл. 126, ал. 1, т. 2 и с обхват
на дейност – изпълнение на хидрогеоложки
проучвания за съответната цел.“ се заличават.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Националния
геофонд“ се заменят с „Националния геоложки фонд“ и думите „към Министерството на
околната среда и водите“ се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. информация от регистрите по чл. 41,
чл. 83, ал. 9, чл. 112, ал. 1 и 3 и чл. 181;“
в) точка 2 се отменя;
г) в т. 3, буква „а“ думите „28 и“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „Националния геофонд“
се заменят с „Националния геоложки фонд“,
думите „за информацията по ал. 2, т. 1, букви
„а“ и „б“ – по реда и начина, определен от
министъра на околната среда и водите в договора за изпълнение на обществената поръчка“
се заменят с „когато оценката е възложена от
министъра на околната среда и водите – по реда
и начина, определени в договора за изпълнение
на обществената поръчка“.
4. В ал. 4 след думите „приемането му“ се
добавя „от комисия от експерти от дирекция
„Управление на водите“, думите „Националния
геофинд“ се заменят с „Националния геоложки
фонд“ и думите „към Министерството на околната среда и водите“ се заличават.
5. В ал. 5 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „изпраща на“ се заменят със
„съхраняват в“ и числото „28“ се заменя с „29“;
б) точка 2 се отменя.
§ 13. Член 32 се отменя.
§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „естествени (Qест)“
се заличава запетаята и се добавя съюзът
„и“, а думите „и експлоатационни (Qекс)“ се
заличават;
2. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в основния текст думата „подземните“ се
заменя с „минералните“;
б) в т. 1 думите „или разполагаемите“ се
заличават;
в) точки 3 и 4 се отменят.
§ 15. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Оценката на експлоатационните ресурси
на находищата на минерални води се извършва
чрез математически модели.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допуска се за слабо изучените находища
на минерални води експлоатационните ресурси
да се определят чрез:
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1. технически възможния дебит на водовземното съоръжение, чрез което са разкрити, или
2. измерения средногодишен дебит на изворите в находището за предходната година.“
§ 16. В чл. 35, ал. 1 в основния текст думите
„на подземни водни тела и“ се заличават.
§ 17. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Естествените и разполагаемите
ресурси на подземните водни тела се определят
ежегодно от директорите на басейнови дирекции
въз основа на:
1. актуални данни за подхранването на
подземните води;
2. актуални хидроложки и хидрогеоложки
данни.
(2) При ежегодното определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела по
ал. 1 въз основа на данни от сумата на валежите
за съответната година получената стойност се
коригира за всяко водно тяло с корекционен
коефициент, представляващ отношението между
измерените през годината нива и дебити за съответното водно тяло и средномногогодишната
стойност на тези показатели.
(3) Ресурсите по ал.1 се определят съгласно
инструкция на министъра на околната среда
и водите.“
§ 18. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 става основен текст на чл. 37 и
в него се създава т. 3:
„3. за сметка на лицата, кандидати за предоставяне на право на водовземане от минерална
вода по реда на Закона за водите или концесия
за добив на минерална вода по реда на Закона
за концесиите.“
§ 19. Член 38 се отменя.
§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Експлоатационните ресурси на находищата на минерални води се утвърждават със
заповед на министъра на околната среда и
водите със срок до 12 години, до годината на
извършване на характеризирането на районите
за басейново управление в следващите 2 цикъла
на разработване на Плановете за управление
на речните басейни и се преоценяват:
1. на всеки 12 години след това при характеризиране на районите за басейново управление
по данните от извършвания мониторинг на
дебита и пониженията на водното ниво;
2. до 6 месеца след датата на последното
от извършени в три последователни сезона
измервания, с които е установено намаляване
на дебита или увеличаване на дълбочината
на водното ниво, определени със заповедта за
утвърждаване на ресурсите;
3. до 2 месеца преди въвеждане в експлоатация на новоизградени водовземни съоръжения
или при реконструкция на съществуващи съоръ-
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жения, променяща параметрите, при които са
определени ресурсите на находището или технически възможните дебити на съоръженията.“
2. В ал. 2 думите „подземните и“ се заличават.
§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Органите по
чл. 39, ал. 1 водят“ се заменят с „Министърът
на околната среда и водите води“;
б) точка 1 се отменя.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1 думите „код на водното тяло или“
се заличават;
б) в т. 2 и 3 думите „водното тяло или“ се
заличават;
в) създават се т. 5 и 6:
„5. наименованието на водовземните съоръжения и технически възможния им дебит;
6. надморската височина на допустимото
понижение на водното ниво.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорите на басейнови дирекции
водят регистри на ресурсите на подземните
водни тела, в които се включват:
1. код на водното тяло;
2. основните характеристики на водното тяло;
3. естествените ресурси на водното тяло;
4. количествата, необходими за водните
екосистеми;
5. разполагаемите ресурси на водното тяло;
6. надморската височина на допустимото
понижение на водното ниво;
7. средногодишният дебит на черпене от
водното тяло;
8. разрешените водни количества;
9. свободните водни количества.“
4. В ал. 4 след думите „по ал. 1“ се добавя
„и ал. 3“.
§ 22. В чл. 42, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „естествените“ се заменя с
„разполагаемите“ и думите „общото черпене“
се заменят с „дългосрочния средногодишен
дебит на черпене“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. измененията в посоката на потока в подземното водно тяло са предизвикани от временни
или непрекъснати промени на водното ниво
в пространствено ограничена област, но тези
изменения не създават опасност от интрузия на
солени води или други интрузии и не показват
устойчива и ясно определена антропогенно
предизвикана тенденция в посоката на потока
в подземното водно тяло, която да доведе до
такива интрузии;“.
§ 23. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 9 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Мерките по ал. 1, т. 1 – 10 се предвиждат
при издаването на разрешителни за водовземане
чрез съществуващи или чрез нови съоръжения.“
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§ 24. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. дългосрочният средногодишен дебит на
черпене да не надвишава:
а) експлоатационните ресурси на находището
на минерални води и технически възможния
дебит на водовземното съоръжение, определен
в заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището на минерална вода;
б) разполагаемите ресурси на водното тяло;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнението на условията по ал. 1 се
преценява при издаването на разрешителни за
водовземане, като се вземат предвид:
1. съставените годишни баланси „ресурси – средногодишен дебит на черпене“;
2. определената надморска височина на
допустимото понижение на водното ниво;
3. свободните водни количества във водното
тяло или находището на минерална вода.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Балансите по ал. 2, т. 1 се съставят до
31 януари на следващата година:
1. от министъра на околната среда и водите – за находищата на минерални води;
2. от директорите на басейнови дирекции – за
подземните водни тела и части от тях.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Балансите по ал. 2, т. 1 и определената
надморска височина на допустимото понижение на водното ниво се обявяват в регистрите
на ресурсите по чл. 41, ал. 1 и 3 на интернет
страниците на басейновите дирекции и на
Министерството на околната среда и водите.“
§ 25. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Общото черпене“ се заменят със „Средногодишният дебит
на черпене“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. средногодишния дебит на съоръженията,
за които е издадено разрешително за водовземане чрез нови съоръжения.“
§ 26. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Средногодишният дебит на водовземане
от минерални води се определя въз основа на
разрешения максимален денонощен дебит, а
денонощната неравномерност в ползването се
осигурява чрез изграждането на съоръжения
за резервиране на необходимите обеми минерална вода.“
2. В ал. 8 думите „по ал. 7“ се заличават.
§ 27. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. (1) Свободните водни количества
се определят ежемесечно като разлика между:
1. разполагаемите ресурси на подземното
водно тяло или обособена част от него и разрешените средногодишни дебити на черпене
по издадените разрешителни за водовземане
чрез съществуващи и чрез нови съоръжения;
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2. експлоатационните ресурси на находището на минерална вода и разрешените средногодишни дебити на черпене от находището,
определени по чл. 45, т. 1 и 3.“
(2) За първите от повърхността подземни
водни тела свободните водни количества се
определят ежемесечно като разлика между 50
на сто от разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или обособена част от него и
разрешените средногодишни дебити на черпене
по издадени разрешителни за водовземане чрез
съществуващи и чрез нови съоръжения.“
§ 28. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 47 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Надморската височина на допустимото
понижение на водното ниво по ал. 1:
1. се определя за водни тела, черпенето от
които е чрез вертикални съоръжения – шахтови,
тръбни, шахтово-тръбни кладенци и шахтови
кладенци с хоризонтални дренажни лъчи;
2. е най-близката до повърхността стойност
на водното ниво в различните части на водното
тяло, при ненарушено филтрационно поле.“
§ 29. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „изграждането на съоръжения, предназначени за
водовземане и водовземане от тях“ се заменят
с „водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане“.
2. В ал. 2 думите „изграждането на съоръжения, предназначени за водовземане и водовземане“ се заменят с „водовземане чрез нови
съоръжения, предназначени за водовземане“.
3. В ал. 3 думите „изграждането на съоръжения, предназначени за водовземане и водовземане“ се заменят с „водовземане чрез нови
съоръжения, предназначени за водовземане“.
§ 30. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Изграждане на
съоръжения, предназначени за водовземане и
водовземане“ се заменят с „Водовземане чрез
нови съоръжения, предназначени за водовземане“;
б) в т. 2 думите „съоръженията и“ се заличават и след думите „възможния дебит“ се
добавя „на съоръженията“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане и водовземане за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване
в регулационните граници на урбанизираните
територии, се разрешава само когато няма наличен капацитет на изградената водоснабдителна
система за водоснабдяване на урбанизираната
територия.“
§ 31. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
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а) в основния текст думите „ползване на
воден обект за изграждане на съоръжения,
предназначени за водовземане“ се заменят с
„водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане“;
б) точка 1 се отменя.
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 6, т. 1 думите „изграждане на“ се
заменят с „водовземане чрез нови“.
§ 32. Член 54 се отменя.
§ 33. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „изграждат“
се заличава запетаята и думите „когато се иска
изграждане на съоръжения, предназначени за
водовземане или“ се заменят с предлога „при“;
б) в т. 1, буква „б“ думите „които могат да
окажат“ се заменят с „който може да окаже“.
2. В ал. 2 думите „и ползване на воден обект
за изграждане на съоръжения, предназначени
за водовземане“ се заменят с „чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане“.
§ 34. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „е“ след думите „инжектиране на“ се добавя „въглероден диоксид“ и се
поставя запетая;
б) в т. 2, буква „г“ след думите „инжектиране на“ се добавя „въглероден диоксид“ и се
поставя запетая.
2. В ал. 2 след числото „3“ се поставя запетая
и думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.
3. В ал. 3 след думите „по ал. 1,“ се добавя
„т. 2, букви „в“ и „г“ и се поставя запетая.
§ 35. В чл. 63, ал. 1 след думите „съхраняване на“ се добавя „въглероден диоксид“ и се
поставя запетая.
§ 36. В чл. 65 се прявят следните изменения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 4 след думите „търсене и проучване“
се добавя „или за проучване“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. управление на минните отпадъци.“
2. В ал. 3 в основния текст думата „Води“ се
заменя с „Управление на водите“ и думите „на
всеки шест месеца“ се заменят с „ежегодно“.
§ 37. В чл. 67, ал. 2 след думите „ за всички“
се добавя „непосочени в ал. 1“.
§ 38. В чл. 76 се създава ал. 7:
„(7) Мерките по ал. 2 за насочването на
тенденцията в обратна посока и намаляване на
замърсяването на подземните води се планират
и прилагат съгласно изискванията на тази наредба и при спазване на условията по чл. 156д,
156е и 156ж от Закона за водите.“
§ 39. В чл. 78, ал. 2, т. 1 числото „50“ се
заменя с числото „75“.
§ 40. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
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2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „водите, използвани“ се заменят с „повърхностното или подземно водно
тяло, водите от което се използват“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. подземното водно тяло, чиито ресурси
се възстановяват или увеличават чрез подхранването.“
3. В ал. 4 т. 2 се отменя.
4. В ал. 9 думите „и на всеки 2 години изследване на химичния състав на подземното
водно тяло по всички показатели, посочени в
приложение № 1“ се заличават.
§ 41. В чл. 81, т. 2 след думите „инжектиране на“ се добавя „въглероден диоксид“ и се
поставя запетая.
§ 42. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 3 думата „проектиране“ се
заменя с „определяне“.
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 9, т. 8, буква „б“ в края на текста
се добавя „ако такъв е определен“.
§ 43. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато находището на минерална вода
е предоставено за управление и ползване на
община, минералната вода и съоръженията
по чл. 83, ал. 2 се стопанисват от кмета на
общината.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6.
§ 44. В чл. 87, ал. 3 думите „регионална
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалната
здравна инспекция“.
§ 45. В чл. 88, ал. 3, т. 2 след думите „за
добив“ се добавя „или издаване на разрешителни
за водовземане“.
§ 46. В наименованието на глава пета думата „Проектиране“ се заменя с „Обосновка“.
§ 47. В чл. 89, ал. 3, изречение второ думата
„проектират“ се заменя с „обосновават“.
§ 48. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 4 от
Закона за водите“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съоръженията за минерални води са недвижими вещи, принадлежност към минералната вода.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Съоръженията за минерални води по
ал. 2 се включват в отделни регистри, привързано към находището на минерални води, в
което са изградени.“
§ 49. Наименованието на раздел ІІ от глава
пета се изменя така:
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„Раздел ІІ
Обосновка, изграждане и приемане на съоръжения за подземни, включително и минерални
води“
§ 50. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Проектирането“ се заменя с „Обосновката“ и думите „от експерти,
включени в регистъра по чл. 126, ал. 1, т. 1.“
се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „ползване на подземен воден
обект“ се заменят с „водовземане, чрез нови
съоръжения, предназначени за водовземане“.
4. В ал. 4 думата „Проектирането“ се заменя
с „Обосновката“, „чл. 97“ се заменя с „чл. 95“
и думата „проектиране“ с „обосноваване“.
5. В ал. 5 думата „проектиране“ се заменя
с „обосноваване“.
6. В ал. 6 думите „проектиране и“ се заличават.
7. Алинеи 7, 8, 9 и 10 се отменят.
§ 51. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думата „Проектирането“
се заменя с „Обосновката“.
2. В т. 1 след думата „съоръженията“ се
добавя „ – географски и геодезични координати, надморска височина, заснети от лицата,
правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, вписани
в съответния регистър по чл. 12, т. 8 от Закона
за кадастъра и имотния регистър“.
3. В т. 4 думата „проектиране“ се заменя с
„обосноваване“.
§ 52. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 думата „прогнозирания“ се
замена с „предвиждания“.
2. В ал. 3 думата „Проектирането“ се заменя с „Обосновката“ и числото „2“ се заменя с
„ал. 2, т. 3“.
§ 53. Член 96 се отменя.
§ 54. Член 97 се отменя.
§ 55. В чл. 98 в основния текст думата
„Проектирането“ се заменя с „Обосновката“.
§ 56. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „за които е направена
характеристиката по чл. 32“ се заменят с „в
която ще се изгради съоръжението“.
2. В ал. 2 , т. 2 числото „20“ се заменя с „50“.
3. В ал. 3 думата „проектиране“ се заменя
с „обосноваване“, числото „150“ се заменя със
„100“ и думите „се проектират“ със „се предвиждат“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 57. В чл. 100 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „проектират“ се заменя с
„обосновават“.
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2. В ал. 2 в основния текст думите „Опитнофилтрационни“ се заменят с „Опитно-филтрационните“ и думата „проектират“ се заменя с
„предвиждат“.
3. В ал. 3 думата „проектира“ се заменя с
„предвижда“.
4. В ал. 4 думата „проектира“ се заменя с
„предвижда“.
§ 58. В чл. 101, т. 2, буква „а“ след думите
„приложение № 1“ се добавя „на тази наредба“.
§ 59. В чл. 102 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „проектната“ се заменя
с „предвидената“.
2. В ал. 2, т. 1 думата „проектирани“ се
заменя с „обосновани“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4, т. 1 думата „проектната“ се заменя
с „предвидената“.
§ 60. В чл. 103, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „оформена съгласно чл. 25,
ал. 6“ се заличават.
2. Създават се т. 4 и 5:
„4. геоложки колонки и чертежи на съоръженията с означени: дълбочината на статичното
водно ниво, надморската височина на земната
повърхност и на статичното водно ниво;
5. техническа спецификация и материал на
филтрите и конструктивни чертежи на водоприемната част на съоръжението.“
§ 61. Наименованието „Раздел ІІІ. Приемане
на изградени съоръжения за подземни води,
предназначени за водовземане“ се заличава.
§ 62. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „изграждане на съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане“ се заменя с „водовземане чрез нови
съоръжения, предназначени за водовземане“.
2. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 3 буква „в“ се отменя“;
в) в т. 4 думите „проект за оборудване
на съоръженията, съдържащ“ се заменят с
„предложение за оборудване на съоръженията,
съдържащо“.
3. В ал. 3 в основния текст думите „одобрения или коригиран“ се заменят с „одобреното
или коригирано“ и думата „проект“ се заменя
с „предложение“.
§ 63. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2, буква „б“ думите „одобрения
или коригиран проект“ се заменят с „одобреното
или коригирано предложение“.
2. В ал. 3 т. 4 се отменя.
3. В ал. 4 думите „регионалната инспекция
за опазване и контрол на общественото здраве“
се заменят с „регионалната здравна инспекция“.
§ 64. В чл. 106 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „за ползване на воден обект
за изграждане на съоръженията“ се заличават;
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б) в т. 3 в края на текста се добавя „в момента на проверката“;
в) в т. 4 в края на текста се добавя „при този
дебит в момента на проверката, посредством
монтираното оборудване на съоръжението за
експлоатация и мониторинг по чл. 104, ал. 3“.
2. В ал. 2 след думата „дебита“ се добавя
„и понижението“.
3. В ал. 3, т. 1 в края на текста се добавя
„или“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Протоколът от приемателната комисия е основание за упражняване на правата
за водовземане по разрешителното, издадено
по реда на чл. 50, ал. 8 от Закона за водите.“
§ 65. В чл. 107 думите „ползване на воден
обект за изграждане на съоръженията“ се заменят с „водовземане чрез нови съоръжения,
предназначени за водовземане“.
§ 66. Член 108 се отменя.
§ 67. В чл. 109 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „одобрено от директора
на съответната басейнова дирекция техническо решение за осигуряване на“ се заменят с
„проект, одобрен от директора на съответната
басейнова дирекция, осигуряващ“.
2. В ал. 5, т. 1 думата „проект“ се заменя с
„предложение“.
3. В ал. 6:
а) в основния текст след думите „наличните
водни ресурси“ се добавя „и свободните водни
количества“;
б) в т. 1 думите „одобрения или коригиран
проект“ се заменят с „одобреното или коригирано предложение“.
4. В ал. 7, т. 2 думите „изградените съоръжения“ се заменят със „съоръженията“.
§ 68. В чл. 110 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се правят следните изменения
и дъпълнения:
а) в буква „а“ след думите „по чл. 112“ се
поставя запетая и се добавя „ал. 1, ал. 2, т. 3
и 4“;
б) в буква „д“ думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „регионалната здравна
инспекция“.
2. В ал. 1, т. 2 буква „в“ се отменя.
3. В ал. 4 думата „проектирането“ се заменя
с „обосновката“.
4. Алинеи 5 и 6 се отменят.
5. В ал. 7 думите „търговското дружество,
изпълнило“ се заменят с „изпълнителя на“.
§ 69. В чл. 112 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в основния текст думите „могат да бъдат“
се заменят с „в зависимост от състоянието им,
при включване в регистрите се определят като“;
б) създава се т. 4:
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„4. необорудвани за експлоатация, включително определени като съоръжения за мониторинг и наблюдателни сондажи в находищата
на минерални води.“
2. В ал. 5, т. 2 думите „министъра на държавната политика при бедствия и аварии“ се
заменят с „министъра на вътрешните работи
чрез Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.“
§ 70. В чл. 114, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1, буква „а“ в края на текста се добавя
„или разрешително за водовземане чрез нови
съоръжения, предназначени за водовземане и“.
2. В т. 3 в края на текста се добавя „и на
§ 144 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.)“.
3. В т. 4 в края на текста се добавя „и на
§ 144 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.)“.
§ 71. В чл. 116, т. 6, буква „в“ думата „добиване“ се заменя с „черпене“.
§ 72. В чл. 118, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думата „име“ се заменя с „име и
фамилия“ и думите „единен граждански номер“
се заличават.
2. Точка 3 се отменя.
3. В т. 4 думата „проектна“ се заменя с
„предвидена“.
§ 73. В чл. 119 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът на чл. 119 става ал. 1 и в нея:
а) в т. 1 думите „единен граждански номер“
се заличават;
б) в т. 5 думата „добиване“ се заменя с
„черпене“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В едномесечен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1 директорът на басейнова
дирекция издава удостоверение за вписване на
кладенеца в регистъра по чл. 116.“
§ 74. В чл. 120 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „кладенеца за“ се
добавя „домакински нужди“ и след тях се поставя тире.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Съоръженията за водовземане за задоволяване на собствени потребности на гражданите, ползвани от тях за домакински нужди, не
са водовземни съоръжения за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване по смисъла на
Закона за водите.“
§ 75. В чл. 121 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Промяна на предназначението и включване в регистрите на съоръженията по чл. 112,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 на кладенци, изградени
за задоволяване на собствени потребности на
гражданите, се допуска само когато:
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1. съоръжението е регистрирано по реда на
чл. 119 и е разположено в границите на населени места и селищни образувания;
2. за съоръжението са изпълнени изискванията на чл. 103, ал. 1 и е налична документацията
по чл. 103, ал. 2.“
2. В ал. 2 думата „Не“ се заменя с „При
изпълнение на условията по ал. 1 съоръжението
се приема по реда на чл. 104 – 106 и“.
§ 76. В чл. 123, ал. 1 и 2 думите „Министърът на държавната политика при бедствия и
аварии“ се заменят с „Министърът на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
§ 77. Член 125 се отменя.
§ 78. Глава шеста „Регистриране на експертите и търговските дружества, работещи в
областта на подземните води“ се отменя.
§ 79. В чл. 136 ал. 2 се изменя така:
„(2) Право за водовземане по ал. 1 се предоставя само в рамките на:
1. утвърдените експлоатационни ресурси на
находището на минерални води;
2. разполагаемите ресурси на подземното
водно тяло или част от него.“
§ 80. В чл. 137 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 след думите „населените места“ се
добавя „и селищните образувания“;
б) в т. 2 думата „кризисно“ се заменя с
„бедствено“ и думите „Закона за управление
при кризи или“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 81. Създава се чл. 137а:
„Чл. 137а. Водовземането за задоволяване
на собствени потребности от гражданите по
чл. 137, ал. 2, т. 1 се осигурява в рамките на
определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците
на басейновите дирекции максимални водни
количества за землището на всяко населено
място, които не могат да бъдат по-големи от
50 на сто от разполагаемите ресурси на първото
от повърхността подземно водно тяло.“
§ 82. В чл. 139 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 в края на текста се добавя „във
връзка с дейностите по реинжектиране и за
инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на
замърсители в подземните води – в случаите
по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите“.
2. В т. 6 след думите „инжектиране на“
се добавя „въглероден диоксид“ и се поставя
запетая.
§ 83. В чл. 140 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се отменят.
2. В ал. 4:
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а) в т. 2 думите „или изграждането на съоръжения за проучване и мониторинг на подземни
води или за водовземане и“ се заличават и
преди думата „реинжектиране“ се добавя „за“;
б) в т. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
аа) в буква „г“ след думите „търсене и проучване“ се добавя „или за проучване“;
бб) буква „е“ се изменя така:
„е) управление на минните отпъдъци;“
вв) създава се буква „з“:
„з) други цели;“
в) създава се т. 4:
„4. изграждане на съоръжения за мониторинг
на подземните води съгласно одобрената от
компетентния орган програма за мониторинг.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4, т. 3 и 4 инвеститорът изпраща на директора на съответната
басейнова дирекция 30-дневно предизвестие
и представя справка за планираните от него
дейности, която включва:
1. местоположение;
2. обем и характер на дейността;
3. мерки, които се предвиждат за опазването
на водите и водния обект;
4. срок за изпълнение на дейността.“
4. Създават се ал.6 – 9:
„(6) Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на ал. 4, той уведомява
собственика в рамките на 30-дневния срок за
необходимостта от издаване на разрешително.
(7) Директорът на басейновата дирекция в
рамките на 30-дневния срок може да предписва
условия и/или ограничения, при които да се
осъществява планираната дейност по ал. 4,
във връзка с изпълнение на изискванията за
опазване на водите, регламентирани с наредбите, методиките и ръководствата по чл. 135
от Закона за водите.
(8) Разрешителното за ползване на воден
обект по чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „ж“ и „з“ за
изграждане на съоръжения за подземни води
се издава в рамките на съответното разрешително за водовземане или за ползване на воден
обект за отвеждане, за инжектиране или за
реинжектиране, чрез нови съоръжения. В този
случай разрешителните за водовземане или за
ползване на воден обект съдържат и условията
за изграждане на съоръженията.
(9) Правата за водовземане или ползване на
воден обект по разрешителното, издадено при
условията на ал. 8, могат да се ползват след:
1. приемане на изградените съоръжения, предназначени за водовземане по реда чл. 104 – 106
и въз основа на документите за приемане на
съоръженията;
2. изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане
или ползване, което се извършва служебно от
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директора на басейнова дирекция, в зависимост
от резултатите от проучването на подземните
води в процеса на изграждане на съоръженията.“
§ 84. Създава се чл. 140а:
„Чл. 140а. Разрешително за водовземане и/
или за ползване на воден обект се издава:
1. на юридически лица и на еднолични
търговци;
2. на физически лица само когато искането
е за:
а) водовземане от подземни води за задоволяване на собствени потребности в случаите
по чл. 44, ал. 6 от Закона за водите;
б) водовземане от подземни води за земеделски цели от регистрирани земеделски
производители;
в) водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини.“
§ 85. Член 142 се отменя.
§ 86. В чл. 143 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 143 става ал. 1
и се изменя така:
„(1) За откриване на процедура за издаване
на разрешително кандидатите подават заявление
по образец, одобрен от министъра на околната
среда и водите, до:
1. министъра на околната среда и водите за
ползване на воден обект за:
а) отвеждане на замърсители в подземни
води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона
за водите;
б) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни
водни обекти;
в) целите на отбраната и националната
сигурност;
2. кмета на съответната община за водовземане от:
а) минерални води – публична общинска
собственост;
б) находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване
от общината;
3. директора на басейновата дирекция – във
всички останали случаи на водовземане и на
ползване на подземни водни обекти.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Заявлението по ал. 1 и приложените
към него документи се подават в два екземпляра – единият екземпляр в качеството му
на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият – като негов пълен цифров
аналог – върху електронен носител.
(3) В оригиналния екземпляр на документите
не се прилагат сканирани копия от документи.“
§ 87. В чл. 144 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „експлоатационните ресурси“
се заменат с „ресурсите“;
б) точка 5 се изменя така:
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„5. място на водовземане или ползване:
а) за подземни води – определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5 – при водовземане
или ползване чрез съществуващи съоръжения, и на чл. 26, ал. 5 – при водовземане или
ползване чрез нови съоръжения, включително
идентификатор на имота, в който са или ще
бъдат разположени съоръженията;
б) за минерални води – наименованието на
водовземното съоръжение, посочено в регистъра по чл. 41;“
в) в т. 7 след думата „кореспонденция“ се
добавя „вкл. електронен адрес – при наличие
на такъв“;
г) създава се нова т. 8:
„8. параметрите на исканото водовземане
и/или ползване;“
д) създава се т. 9:
„9. номерът на решението на министъра на
околната среда и водите или на директора на
съответната регионална инспекция по околната
среда и водите по оценка на въздействието
върху околната среда или за преценка, че не
е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка
за съвместимост, когато такива са изпълнени,
съгласно Закона за опазване на околната среда
и Закона за биологичното разнообразие.“
е) досегашната т. 8 става т. 10.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1 думата „документ“ се заменя с
„оригинален документ или заверено копие от
документ“;
б) точки 2, 3 и 4 се отменят;
в) създават се т. 6 и 7:
„6. документ, удостоверяващ съгласието на
собственика на съоръженията, или договор
със собственика на съоръженията – когато
водовземането или ползването на водния обект
е свързано с ползването на съществуващи
съоръжения;
7. декларация за обстоятелствата по чл. 71,
ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В заявлението за издаване на разрешително за водовземане или ползване на воден обект
чрез нови съоръжения мястото на водовземане
или ползване се определя само с географските
координати на предвидените съоръжения.
(5) В случаите, когато към заявлението са
приложени документи, непосочени в нормативната уредба и несъотносими към конкретното
искане, същите се връщат на заявителя в срока
по чл. 61, ал. 2 от Закона за водите.“
§ 88. В чл. 145 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При водовземане от подземни води към
заявлението по чл. 144, ал. 1 се прилагат и:
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1. обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество,
съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона
за водите;
2. заверено копие от документ за собственост
или нотариално заверено писмено съгласие от
собственика на имота, в който са или ще бъдат
разположени съоръженията за водовземане;
3. нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за
санитарно-охранителната зона, удостоверяваща,
че същите са запознати с ограниченията и
забраните, определени в наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 6 от Закона за водите, които попадат в
проектните санитарно-охранителни зони – при
водовземане, предназначено за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване;
4. удостоверение за регистрация като земеделски производител – при искане за издаване на
разрешително на физически лице – земеделски
производител.“
3. В ал. 3:
а) т. 1 се изменя така:
„1. обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление,
определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от
Закона за водите;“
б) точки 2 и 3 се отменят;
в) в т. 4 думите „– в 2 екземпляра“ се заличават;
г) точка 5 се изменя така:
„5. заверено копие от документ за собственост
или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността
за ползване на минералната вода.“
§ 89. В чл. 146 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думите „по чл. 144“
се добавя „ал. 1“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 3 думите „– в 2 екземпляра“ се заличават.
§ 90. Член 147 се отменя.
§ 91. В чл. 148 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „по чл. 144“
се добавя „ал. 1“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. технологична обосновка за реинжектиране, инжектиране, отвеждане или изкуствено
подхранване, включително обосновка за реинжектираните, инжектираните или отвежданите
обеми;“
в) в т. 2 думите „– в 2 екземпляра“ се заличават;
г) точка 3 се отменя.
§ 92. В чл. 149 думата „Образци“ се заменя
с „Образците“ и след думата „обекти“ се добавя
„се одобряват от министъра на околната среда
и водите и“.
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§ 93. Член 150 се отменя.
§ 94. В чл. 151 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „необходимите водни обеми“
се заменят със „заявеното водно количество“.
2. В ал. 4, т. 2 думите „който не може да
бъде по-малък от 0,5 l/s, освен при водовземане
от минерални води или от слабо водообилни
подземни водни тела“ се заличават.
3. В ал. 4, т. 4:
а) в края на текста се добавя „и разпределението му“;
б) в т. 4 се създават букви „а“ и „б“:
„а) за всяко от съоръженията;
б) за различните цели за ползване на водата.“
4. В ал. 6 в края на текста се добавя „в
кубически метри, с точност до цяло число.“
5. Алинея 7 се отменя.
§ 95. В чл. 152, т. 2 думите „и информация
за обезщетяването на собственика“ се заличават.
§ 96. Член 153 се отменя.
§ 97. Член 156 се изменя така:
„Чл. 156. (1) Обосновката на водовземането
по чл. 145, ал. 2, т. 1 се съставя в обем до 20
стандартни страници и въз основа на информацията, публикувана в регистрите по чл. 41,
чл. 112, ал. 1 и 3 и чл. 181.
(2) Обосновката по ал. 1 за водовземане чрез
съществуващи съоръжения – тръбни и шахтови
кладенци, шахтови кладенци с хоризонтални
дренажни лъчи, съдържа:
1. извадка от кадастрална карта с нанесено
местоположение на водовземното съоръжение,
географски и геодезически координати, надморска височина на терена;
2. обосновката на заявеното водно количество
със съдържание съгласно чл. 151;
3. данни за надморската височина на статичното водно ниво в съоръжението, в метри
с точност до дециметър;
4. кратка информация за концептуалния
модел;
5. изчисления за:
а) максимално допустимото експлоатационно
понижение в съоръженията при обоснования
дебит по т. 1, при условията на чл. 49;
б) определяне на допълнителните понижения,
които водовземането ще предизвика в тръбни
или шахтови кладенци, и влиянието върху дебитите на дренажи или каптирани извори, от
които е разрешено водовземане;
в) технически възможния дебит на черпене
от съоръженията при допустимо понижение на
водното ниво;
6. оразмеряване на санитарно-охранителната
зона на съоръжението при технически възможния му дебит и определяне на забраните и
ограниченията в нея – в случаите, предвидени
в наредбата за зоните за защита на водите по
чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.
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(3) Обосновката по ал. 1 за водовземане
чрез съществуващи съоръжения – дренажи и
каптирани извори, съдържа:
1. извадка от кадастрална карта с нанесено
местоположение на водовземното съоръжение,
географски и геодезически координати, надморска височина на терена;
2 . обосновката на заявеното водно количество със съдържание съгласно чл. 151;
3. оценка на дебитите на дренажа или извора
въз основа на представителна хидрограма, към
която се прилагат кривите на изтощаване и
данните, въз основа на които те са построени;
4. оразмеряване на санитарно-охранителната
зона на съоръжението при технически възможния му дебит и определяне на забраните и
ограниченията в нея – в случаите, предвидени
в наредбата за зоните за защита на водите по
чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.
(4) Оценката на дебитите на дренажи и
каптирани извори, за които липсват данни за
съставяне на хидрограмата по ал. 3, може да
се извърши въз основа на средноминималната
стойност на дебита по формулата:
Qср + Qмин
_____________
Q =
, където
2
Qср е средноаритметичната стойност от
наличните данни за дебита;
Qмин – измереният минимален дебит.
(5) Към обосновката по ал. 1 се прилагат:
1. чертежи на съоръженията и оборудването
им за експлоатация и мониторинг;
2. документ от В и К оператор или друг
оператор, удостоверяващ възможността за
включване на отпадъчните води от обекта, който
се иска да бъде водоснабден в съществуващата
канализационна система;
3. предложение за оборудване на водоснабдителната система за измерване на ползваните
за различни цели водни обеми освен в случаите
на питейно-битово водоснабдяване на населени
места и селищни образувания, съдържащо:
а) чертежи с място на монтиране на водомери за ползваните водни обеми за различните
цели на ползване;
б) монтажен план и срок за изпълнение на
дейностите по буква „а“;
4. списък на имотите и обектите, които се
предвижда да бъдат водоснабдени.
(6) Когато искането е за водовземане чрез
нови съоръжения, към обосновката по ал. 1 и
2 се прилагат и:
1. геолого-хидрогеоложки разрез на водоносния хоризонт в частта, в която е предвидено
изграждане на съоръженията;
2. геолого-хидрогеоложки колонки и предвидена конструкция на съоръженията с означени
надморската височина на земната повърхност
и предвижданата дълбочина на статичното
водно ниво;
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3. кратко описание на избраните филтри
и технология на изгражданто им; предвидени
дейности за предотвратяване замърсяването на
подземните води чрез съоръженията; предвидено
място на помпеното оборудване, съобразено с
допустимото понижение на водното ниво по
чл. 47, ал. 1;
4. таблица с вид и обем на предвидените
дейности за проучване на подземните води в
процеса на изграждане на съоръженията;
5. предвидени дейности за интензификация
на водоносния хоризонт.
(7) Когато искането е с цел самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване, към обосновката по ал. 1 се прилагат и:
1. документът от В и К оператор, удостоверяващ наличието на капацитет на изградена
водоснабдителна система в района;
2. оразмеряване на санитарно-охранителната
зона на съоръжението при технически възможния му дебит и определяне на забраните и
ограниченията в нея – в случаите, предвидени
в наредбата за зоните за защита на водите по
чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;
3. извадка от кадастралната карта с данни
за имотите, които попадат в санитарно-охранителните зони;
4. нотариално заверени декларации от
собствениците на имотите, които попадат в
границите на определените пояси на санитарноохранителната зона, удостоверяващи, че същите
са запознати със забраните и ограниченията
върху ползването на имота им.
(8) Аналитичните решения в обосновката по
ал. 2 и 3 се представят във форма, позволяваща
проверка на достоверността им.“
§ 98. Член 157 се отменя.
§ 99. В чл. 159 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Проектът за хидрогеоложки проучвания
във връзка с дейностите по реинжектиране и
за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане
на замърсители в подземните води съдържа:“;
б) в т. 3, буква „б“ думите „общото черпене
на подземни води във водното тяло“ се заменят
със „средногодишния дебит на черпене“;
в) в т. 5 думата „проектиране“ се заменя с
„обосноваване“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към проекта по ал. 2 се прилагат:
1. топографска и геоложка карта с нанесено
разположението на:
а) съоръженията за мониторинг и консервираните или необорудвани за експлоатация
съоръжения за подземни води;
б) съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;
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в) разрешените за изграждане съоръжения,
предназначени за водовземане, и съоръженията,
за които е открита процедура за издаване на
разрешително за водовземане;
2. таблици с данни за дълбочините и надморската височина на статичните нива на
подземните води в съоръженията по т. 1, букви
„а“ – „в“, както и за разрешените максимално
допустими експлоатационни понижения в съоръженията по букви „б“ и „в“;
3. геолого-хидрогеоложки разрези;
4. карта на актуалното състояние на филтрационното поле, съставена на базата на
картата по т. 1;
5. декларация за намерението на кандидата
за ликвидиране или ползване на изградените
съоръжения за проучване на подземни води.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 100. Член 160 се отменя.
§ 101. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Технологичната обосновка за реинжектиране, инжектиране или отвеждане чрез
съществуващи съоръжения по чл. 148, ал. 2,
т. 1 съдържа:“;
б) в т. 1 думите „съгласно изискванията на
чл. 32, ал. 1“ се заличават и думата „експлоатационните“ се заменя с „разполагаемите“;
в) в т. 9 и 10 думата „проектирани“ се заличава.
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Технологичната обосновка за изкуствено подхранване на подземните води чрез
съществуващи съоръжения по чл. 148, ал. 2,
т. 1 съдържа:“;
б) в т. 1 думите „съгласно изискванията на
чл. 32, ал. 1“ се заличават и думата „експлоатационните“ се заменя с „разполагаемите“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думата „проекта“ се
заменя с „технологичната обосновка“;
б) в т. 1 думите „– в 2 екземпляра“ се заличават;
в) в т. 6 думата „проект“ се заменя с „обосновка“ и думата „съдържащ“ се заменя със
„съдържаща“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст думата „проекта“ се
заменя с „технологичната обосновка“;
б) в т. 1 думите „– в 2 екземпляра“ се заличават;
в) в т. 5 думата „проект“ се заменя с „обосновка“ и думата „съдържащ“ се заменя със
„съдържаща“.
5. Създава се ал. 5:
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„(5) Когато искането е за реинжектиране, инжектиране, отвеждане или изкуствено
подхранване на подземните води чрез нови
съоръжения, към обосновката по ал. 1 и 2 се
прилагат и:
1. геолого-хидрогеоложки колонки и предвидена конструкция на съоръженията, включително съоръженията за мониторинг по чл. 81,
с означени надморската височина на земната
повърхност и предвижданата дълбочина на
статичното водно ниво;
2. кратко описание на избраните филтри, технологията на изграждането им и предвидените
дейности за предотвратяване замърсяването на
подземните води чрез съоръженията;
3. таблица с вид и обем на предвидените
дейности за проучване на подземните води в
процеса на изграждане на съоръженията;
4. предварителна оценка на въздействието
върху водното тяло от инжектирането, реинжектирането или отвеждането на замърсители;
5. предварителна оценка на възможното
въздействие върху съседни или попътно преминати водни тела.“
§ 102. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „или“ се заличава, след
думите „Министерството на околната среда и
водите“ се поставя запетая и в края на текста
се добавя „или в съответната община“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Органът, приел заявлението, в 20-дневен срок:
1. проверява дали:
а) заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец;
б) съдържанието на приложените документи
отговаря на изискванията на Закона за водите
и на тази наредба;
2. извършва преценката по чл. 62, ал. 1 от
Закона за водите по критериите, определени
в чл. 163.“
3. В ал. 4 думата „недостатъците“ се заменя с
„несъответствията“, думите „14-дневен“ се заличават и в края на текста се добавя „до 2 месеца“.
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 думата „недостатъците“ се заменя
с „несъответствията“,
6. Създава се ал. 7:
„(7) Ако при преценката по ал. 2, т. 2 се
установи, че искането не съответства на изискванията на Закона за водите, на тази наредба
и на съответния План за управление на речните
басейни за постигане на добро количествено и
химично състояние на подземните водни тела
и са налице условията по чл. 68 от Закона за
водите, органът издава решение с мотивиран
отказ за издаване на разрешително. В този
случай, ако несъответствията в приложените
към заявлението документи не влияят върху
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преценката по ал. 2, т. 2, органът издава решението за отказ, без да изисква отстраняване
на несъответствията по ал. 4.“
§ 103. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 163 става ал. 1
и в нея се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 буква „е“ се отменя;
б) в т. 3 се създава буква „е“:
„е) наличие на влязъл в сила административен акт, с който е разрешено намерението,
съдържащо се в искането, по реда на Закона
за опазване на околната среда (ЗООС) и/или
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);“
в) точка 5 се изменя така:
„5. наличните водни ресурси по количество
и качество:
а) наличието на свободни ресурси от подземни води, определени като разлика между
разполагаемите ресурси и средногодишния дебит
на черпене в частта от водното тяло;
б) наличието на свободни ресурси от минерални води, определени като разлика между
експлоатационните ресурси и разрешеното черпене по предоставени концесии и/или издадени
разрешителни;
в) пригодността на подземните или минералните води за заявената цел на водовземане;“
г) в т. 7:
аа) в буква „б“ думите „изграждане на“ се
заменят с „водовземане чрез нови“;
бб) в буква „в“ в края на текста се поставя
запетая и се добавя „които могат да бъдат използвани за задоволяване на искането“.
2. Създават се ал. 2 – 6:
„(2) Преценката по ал. 1, т. 3, буква „е“ се
извършва въз основа на характера, изложените
основания, условия и мерки в административните актове, издадени по реда на Закона
за опазване на околната среда или Закона за
биологичното разнообразие, по отношение на:
1. водовземането и/или дейностите за ползване на водния обект – предмет на исканото
разрешително;
2. обекта, който се предвижда да бъде водоснабден или водите от който се предвижда
да бъдат отведени, инжектирани или реинжектирани.
(3) Преценката по ал. 2, т. 1 се извършва за:
1. дълбоки водоснабдителни сондажи, представляващи вертикални съоръжения за подземни
води с дълбочина, по-голяма от 10 м, разкриващи
първото от повърхността подземно водно тяло,
които могат да въздействат върху състоянието на
околната среда чрез използването, при изграждане на съоръжението, на материали, съдържащи
приоритетни вещества, включително в обсадните
и филтровите колони или засипката на филтъра;
2. дълбоки сондажи, представляващи вертикални съоръжения за подземни води, разкриващи второто или по-дълбоко разположено от
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повърхността подземно водно тяло, които могат
да въздействат върху състоянието на околната
среда чрез:
а) използването, при изграждане на съоръжението, на материали, съдържащи приоритетни вещества, включително в обсадните и
филтровите колони или засипката на филтъра;
б) неподходящо избрана конструкция, включително непредвидена циментация на прикриващите колони или неправилно изградена
засипка на гравийните филтри, създаващи
предпоставки за:
аа) смесването на подземни води с различни
качества;
бб) пряко отвеждане чрез съоръжението
на замърсители от повърхността или от други
подземни водни тела в подземните води;
вв) протичане на подземни води от първото
от повърхността в по-дълбоко разположеното
подземно водно тяло, в резултат от което чрез
понижението на водното ниво в първото водно
тяло се оказва отрицателно въздействие върху
екосистемите;
3. добив на подземни води, представляващ
водовземане от подземни води, което може да
въздейства върху състоянието на околната среда:
а) чрез създаване на предпоставки за:
аа) надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло в частта от
него, в която са разположени водовземните
съоръжения;
бб) влошаване на състоянието на свързаните
с подземното водно тяло повърхностни води;
вв) увреждане на сухоземни екосистеми,
зависещи пряко от подземното водно тяло;
гг) понижаване на нивата на подземните
води в участъците, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на
стопански значими водни организми, защитени
територии и защитени зони;
б) като понижението на водното ниво и
временното или постоянното изменение в
посоката на потока в подземното водно тяло
създават опасност от привличане на солени
или замърсени води;
4. изкуствено подхранване на подземни
води, представляващо прякото вливане или
инжектиране, чрез вертикални съоръжения за
подземни води или чрез инфилтрационни съоръжения, разположени на повърхността, на вода
от повърхностно или от друго подземно водно
тяло, или инжектиране или реинжектиране на
топлинно преработена вода, с цел възстановяване или увеличаване на ресурсите на подземното
водно тяло, което може да въздейства върху
състоянието на околната среда чрез:
а) качеството на вливаната или инжектираната вода, което може да:
аа) доведе до отвеждането в подземните води
на приоритетни или опасни вещества;
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бб) доведе до отвеждането в подземните
води на замърсяващи вещества, за които се
счита, че не са опасни, но създават риск или
потенциален риск за замърсяване и отвеждането им причинява влошаване на подземните
води и предизвикване на значими и устойчиви
тенденции за повишаване на концентрацията
на замърсителите;
б) неподходящо избрана конструкция на съоръженията, създаваща предпоставки за пряко
отвеждане на замърсители от повърхността в
подземните води чрез съоръженията;
5. инжектиране на нефт, газ, въглероден
диоксид и втечнен нефтен газ в подземни водни обекти, което може да въздейства върху
състоянието на околната среда чрез:
а) съоръжението, чрез което се извършва
инжектирането, по всички критерии, посочени
в т. 2;
б) замърсяване на околната среда с инжектираните вещества.
(4) Преценката по ал. 1, т. 3, буква „е“ се
извършва след получаване на потвърждение
от компетентния орган, че решението е влязло в сила. Компетентният орган предоставя
потвърждението в 7-дневен срок от получаване
на запитването.
(5) Когато в заявлението за издаване на разрешителното не е посочен номер на решение за
преценка или за оценка на въздействието върху
околната среда, за извършване на преценката
по ал. 1, буква „е“ органът, приел заявлението, може да изиска становище от съответната
регионална инспекция по околната среда и
водите или от Министерството на околната
среда и водите относно необходимостта от
провеждане на процедури по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и/или Закона за биологичното разнообразие.
Компетентните органи по Закона за опазване на
околната среда и/или Закона за биологичното
разнообразие издават становище в срок до 14
дни от получаване на документите.
(6) Когато съгласно документа по чл. 156,
ал. 5, т. 2 от В и К оператор или друг оператор
няма възможност за включване на отпадъчните
води от обекта, който се иска да бъде присъединен към съществуващата канализационна
система:
1. се извършва отделна преценка по ал. 1,
т. 3, буква „б“ от директора на съответната
басейнова дирекция;
2. преценката по т. 1:
а) се прилага към документацията за издаване на разрешително, и
б) се изпраща в Министерството на околната среда и водите, приложено към издаденото
разрешително или отказ да бъде издадено
разрешително.“
§ 104. В чл. 164 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „едномесечен“ се заменя
с „20-дневен“.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съобщението по чл. 62а от Закона за
водите се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които при преценката
по чл. 163 е установено, че ще бъдат променени някои от параметрите на разрешеното
водовземане или ползване.“
§ 105. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 думата „експлоатационните“ се
заличава и думата „ресурси“ се заменя с „ресурсите“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. място на водовземане и/или ползване:
а) за подземни води – определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5 – при водовземане
или ползване чрез съществуващи съоръжения, и
на чл. 26, ал. 5 – при водовземане или ползване
чрез нови съоръжения, включително номер на
имота, в който са или ще бъдат разположени
съоръженията;
б) за минерални води – наименованието на
водовземното съоръжение, посочено в регистъра по чл. 41.“
2. В ал. 2 в основния текст след думата
„водовземане“ се добавя „чрез съществуващи
съоръжения“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 в основния текст след думите
„инжектиране на“ се добавя „въглероден диоксид“ и се поставя запетая и след думите „подземните води“ се добавя „чрез съществуващи
съоръжения“.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Разрешителното за водовземане или
ползване на воден обект освен данните по
ал. 1 – 5 съдържа и условията, при които се
разрешава изграждането на съоръженията.
(7) Условията, при които е разрешено водовземането и/или ползването, се определят
в зависимост от конкретното искане съгласно
чл. 168 – 171 и приложение № 4.“
§ 106. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или за ползване на воден
обект за изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане“ се заменят с „чрез
съществуващи или чрез нови съоръжения“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 107. В чл. 168, ал. 1 т. 12 се отменя.
§ 108. Член 170 се отменя.
§ 109. В чл. 171 в основния текст след думите „инжектиране на“ се добавя „въглероден
диоксид“ и се поставя запетая.
§ 110. Създава се чл. 171а:
„Чл. 171а. (1) Условията за изграждане на
съоръжения за подземни води при водовземане
или ползване на воден обект чрез нови съоръжения включват изискванията към титуляря на
съответното разрешително за:
1. срок за изграждане на съоръженията;
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2. технологията на изграждане на съоръженията и използваните материали;
3. изпълнението на разрешените дейности и
първичната документация при изпълнението;
4. изменение в разрешената конструкция
на съоръженията при установени съществени
различия в геолого-техническите условия, при
които е проектирано съоръжението;
5. собствеността на съоръженията;
6. условия за оборудване на съоръженията
за мониторинг на подземните води;
7. други изисквания съобразно спецификата
на разрешените дейности;
8. условия за контрол при изграждане на
съоръженията.
(2) При водовземане чрез нови водовземни
съоръжения освен изискванията по ал. 1 в условията се включват и изисквания за:
1. непрепятстване на водовземане на трети
лица чрез изградените съоръжения;
2. предоставяне на услуги за питейно-битово
водоснабдяване;
3. условия за ползване на правото за водовземане;
4. условия за приемане на съоръженията.“
§ 111. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или за изграждане на
съоръжения за подземни води“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2.
„(2) Срокът за изграждане на съоръженията
за подземни води в разрешителните за водовземане или ползване на воден обект чрез нови
съоръжения се определя от 1 до 3 години в
зависимост от вида и обема на предвидените
дейности.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думите „по ал. 1“ се добавя „или изменение на
срока за изграждане на съоръженията по ал. 2“.
§ 112. В чл. 176, ал. 2 в основния текст след
думите „за инжектиране на“ се добавя „въглероден диоксид“ и се поставя запетая.
§ 113. В чл. 180, ал. 3 думите „дирекция
„Води“ се заменят с „дирекция „Управление
на водите“.
§ 114. В чл. 181 ал. 1 се изменя така:
„(1) Регистрите на разрешителните за подземни води се водят от:
1. министъра на околната среда и водите – за
разрешителните за:
а) отвеждане на замърсители в подземни
води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона
за водите;
б) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни
водни обекти;
в) целите на отбраната и националната
сигурност;
2. директорите на басейнови дирекции – за
разрешителните за:
а) водовземане от подземни води;
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б) ползване на подземен воден обект за
изкуствено подхранване на подземните води;
в) ползване на подземен воден обект за
инжектиране и реинжектиране на води;
г) водовземане от находищата на минерални
води, изключителна държавна собственост по
приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за
водите, които не са предоставени за управление
и ползване от общини;
д) разрешителните и уведомленията за
ползване на воден обект за хидрогеоложки
проучвания;
е) изградените пунктове за собствен мониторинг на подземните води;
3. кметовете на общини за водовземане от:
а) минерални води – публична общинска
собственост;
б) находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване от общината.“
§ 115. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, букви „д“ и „е“ се отменят.
2. В ал. 4, в основния текст след думата
„разрешителните“ се добавя „и уведомленията“.
3. Алинея 5 се отменя.
4. Създава се ал. 8:
„(8) Регистрите по ал. 6 и 7 за разрешителни за ползване на воден обект чрез нови
съоръжения за подземни води съдържат предвидените технически параметри и оборудване
на съоръженията.“
§ 116. В чл. 183 се създава ал. 4:
„(4) Актуализирането на данните за техническите параметри и оборудване на съоръженията
в регистрите в случаите по чл. 182, ал. 8 се
извършва при първата актуализация на регистъра по ал. 1 след изменение на разрешителното
при условията на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона
за водите.“
§ 117. Член 184 се изменя така:
„Чл. 184. Регистрите на разрешителни за
подземни води са публични и достъпът до тях
се осигурява чрез интернет страниците на басейновите дирекции за управление на водите,
общините и Министерството на околната среда
и водите.“
§ 118. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 13.
„13. „Интрузия“ е навлизането в подземни
водни тела на солени или замърсени води
или други флуиди в резултат от понижение
на водното ниво в подземното водно тяло,
предизвикано от черпене на подземните води.“
§ 119. В § 2 от допълнителните разпоредби
думите „експлоатационни ресурси на подземните
води“ се заменят с „експлоатационни ресурси
на минералните води“.
§ 120. В § 12, ал. 2, т. 1 от преходните и
заключителните разпоредби думата „проекта“
се заменя с „обосновката“.
§ 121. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В наименованието на приложението думата
„проектирането“ се заменя с „обосновката“.
2. В т. 1 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Проектиране
на“ се заличават;
б) в т. 1.1 думата „проектиране“ се заменя
с „обосновка“;
в) в т. 1.8 думата „проектира“ се заменя с
„избира“.
3. В т. 2 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Проектиране
на“ се заличават;
б) в т. 2.1 думата „проектират“ се заменя с
„предвиждат“;
в) в т. 2.2 думата „проектиране“ се заменя
с „обосновка“;
г) в т. 2.6 думата „проектира“ се заменя с
„избира“.
4. В т. 3 се думите „Проектиране на“ се
заличават и думата „проектирането“ се заменя
с „обосновката“.
5. В т. 4 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Проектиране
на“ се заличават;
б) в т. 4.1 думата „проектират“ се заменя с
„предвиждат“;
в) в т. 4.2 думата „проектира“ се заменя с
„избира“.
г) в т. 4.4 думата „проектира“ се заменя с
„предвижда“.
6. В т. 5 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Проектиране
на“ се заличават;
б) в т. 5.1 думата „проектират“ се заменя с
„предвиждат“;
в) в т. 5.3 думата „проектира“ се заменя с
„обосновава“.
7. В т. 6 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Проектиране
на“ се заличават;
б) в т. 6.1 думата „проектират“ се заменя с
„предвиждат“.
8. В т. 7 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Проектиране
на“ се заличават;
б) в т. 7.1 думата „проектират“ се заменя с
„предвиждат“;
в) в т. 7.3 думата „проектира“ се заменя с
„предвижда“;
г) в т. 7.4 думата „проектира“ се заменя с
„предвижда“;
д) точка 7.5 се изменя така:
„7.5. Към каптажите се предвижда събирател.“
9. В т. 8 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „Проектиране
на“ се заличават;
б) в т. 8.1 думата „проектират“ се заменя с
„обосновават“;
в) в т. 8.2 думата „проектират“ се заменя с
„обосновават“;
г) в т. 8.3 думата „проектират“ се заменя с
„обосновават“;
д) в т. 8.3.2 думата „проектират“ се заменя
със „се предвиждат“;
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10. Създава се т. 9:
„9. Пунктове за мониторинг, включително
за собствен мониторинг на подземните води:
9.1. Пунктовете за мониторинг на количественото състояние на подземните води се
предвиждат:
9.1.1. с дълбочина и водоприемна част до
10 м под установеното най-ниско водно ниво
в частта от водоносния слой или от подземното водно тяло, предмет на мониторинг, и
9.1.2. за всеки слой от водното тяло, когато
водното тяло във вертикална посока включва
повече от един водоносен хоризонт, като в
този случай е възможно предвиждането на
многозабойни кладенци;
9.1.3. за всяка част от водното тяло, когато
водното тяло в хоризонтална посока включва
повече от един водоносен хоризонт.
9.2. Пу нктовете за мониторинг на химичното състояние на подземните води се
предвиждат:
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9.2.1. с дълбочина и водоприемна част:
9.2.1.1. в горната 1/3 част от водното
тяло – за подземни водни тела или части от
тях в добро състояние на подземните води;
9.2.1.2. в средната 1/3 част от водното
тяло – за подземни водни тела или части от
тях, в които е установено замърсяване на
подземните води от установен повърхностен
източник, като пунктът е разположен в близост
до замърсената част от водното тяло;
9.2.1.3. в долната 1/3 част от водното
тяло – за подземни водни тела или части от
тях, в които в пунктовете по т. 9.2.1 и 9.2.2 е
установено замърсяване на подземните води;
9.2.2. местоположението на пунктовете
за мониторинг на химичното състояние на
подземните води се определя в зависимост
от посоката на потока на подземните води и
концептуалния модел в частта на подземното
водно тяло, съставен при условията на чл. 12.“
§ 122. Създава се приложение № 4 към
чл. 166, ал. 7:
„Приложение № 4
към чл. 166, ал. 7

1. Условия за разрешаване на водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения
За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на
водомери за измерване на ползваните за различни цели водни
количества

1. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в
настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила
на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери
е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава
реализиране на водовземането.
1.2. Водомерите по т. 1.1 да са пломбирани и сертифицирани по реда
на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80
от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз).
1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните
функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона
за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ,
бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия
срок на разрешителното.
1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие
на разрешителното.
1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и т. 1.3.
1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори
и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните
количества минерална вода от ….. (изписват се наименованията на
водовземните съоръжения).
1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране
на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните
номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за
целия срок на действие на разрешителното.
1.8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да
спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно
одобреното оборудване на водовземните съоръжения при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното.
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2. Условия за предоставяне на 2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление
информаци я от собствени я на водите в ………………………………….. район:
мониторинг
2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и
ползваните водни количества и измерените водни нива (или измерените
ползвани и свободно изтичащите водни количества – при водовземане
чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;
2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването протоколите от анализ
на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;
2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;
2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението
на условията в разрешителното.
2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да
съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и
да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на 3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
контролиращия орган
в …………………….. район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани.
3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в
…………………….. район при установяване на намаляване на черпения дебит,
без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване
на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен
дебитът на черпене.
3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
в …………………….. район при установяване неизправност на водомера и/
или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода;
3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в
………….. район за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.
3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
в …………………….. район за промяна на обстоятелствата, подлежащи на
вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от издаване на
решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално
заверено копие на решението.
4. Условия за действия при 4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността
повреда на водомерите
в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова
дирекция за управление на водите в …………………….. район, писмено на
факс № ………… (записва се номерът на факса). В дневника по т. 2.2 да
бъдат записани датата и часът на уведомлението.
4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от
установяване на неизправността.
4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на
водите в …………………….. район, за което да се състави протокол, в който
да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се
извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за непрепятстване на
водовземане на трети лица чрез
съоръженията, предназначени
за водовземане

5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от
…………………….. (наименование на водовземните съоръжения), когато
хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията,
позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт
се установява при приемане на съоръженията).
5.2. При разрешаване на водовземане на трето лице от …………... (наименование на водовземните съоръжения) разходите за преоборудване
на съоръженията са за сметка на новия водоползвател.

6. Условия за проектиране и
изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни
инста лации за ползване на
минерални води за предвидените цели

6.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа
и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото
водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане
е питейно-битово водоснабдяване).
6.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или
части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейнобитово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради
отделна инсталация
(Тези условия не се прилагат при водовземане с цел питейно-битово
водосвабдяване на населението).
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7. Условия за предоставяне на 7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица само след
вода на трети лица
регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги и при цена на услугата,
одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване 8.1. Присъединяването на водопроводната система за захранване на
на водопроводната система водоснабдявания обект към …….… (наименование на водовземните съокъм водовземните съоръжения ръжения) да се извърши съгласно одобрения проект по реда на Закона
за устройство на територията и одобреното оборудване при приемане
на съоръжението, при което е издадено разрешителното.
8.2. Мястото и техническите параметри на съоръженията да не се
променят за срока на действие на разрешителното
(Тези условия не се прилагат при водовземане с цел питейно-битово
водоснабдяване на населението).
9. Условия за осигуряване на 9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните
достъп за осъществяване на съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води.
контрол на разрешителното
9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи,
данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол:

10.1. Параметрите на водовземането:
10.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;
10.1.2. разрешен воден обем;
10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване;
10.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения.
10.2. Спазване на разрешените цели на водовземане.
10.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове).
10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в
обекта, в който се ползват подземните води.
10.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането,
и сроковете за изпълнението им.

11. Други условия, съобразени При водовземане от извори и дренажи, за които няма достатъчно данни
със спецификата на водовзе- за достоверно определяне на гарантирания дебит:
мането
11.1. Да изпълнява мониторинг на дебита на изворите и/или дренажите с честота, осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на извора за периода, с повишена честота в сухия период, с цел
осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на
изтощаване на извора.
11.2. Да осигури техническа възможност за достоверно измерване на
дебита на изворите и/или дренажите;
11.3. Да представи резултатите от проведения мониторинг и представителна хидрограма, въз основа на които е оценен дебитът на съоръжението, при подаване на заявлението за продължаване на срока на
действие на разрешителното
(вписват се и други условия съобразно спецификата на разрешеното
водовземане).
12. Условия за изменение на 12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или
разрешителното
по молба на лицето, в полза на което е предоставено.
12.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в
него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите
глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.
12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане,
изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а ЗВ.
13. Условия за изменение и про- 13.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се
дължаване на разрешителното подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди
изтичането му.
13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато:
молбата е подадена в срока по т. 15.1; не се нарушават нормативни
разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са
изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са
заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби
или санкции по чл. 200. ЗВ.
13.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на
действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 15.1 и 15.2.
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14. Условия за отнемане на 14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити
разрешителното
и понижения).
14.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.
14.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата
на началния срок за упражняване правото на водовземане.
14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. При водовземане с количества, повече от 2
пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане
на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми.
14.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на
целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при
които е разрешено водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за
водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.
2. Условия за разрешаване на водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, предназначени
за водовземане
1. Условия за ползване на Правото за водовземане може да се ползва след:
правото за водовземане
1.1. Приемане на изградените съоръжения, предназначени за водовземане
по реда на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води, въз основа на документите за приемане на съоръженията;
1.2. Изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане, което се извършва служебно от директора на
басейнова дирекция, в зависимост от резултатите от проучването на
подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.
2. Условия при изграждане І. Титулярят на разрешителното е длъжен да спазва следните условия
на съоръженията
при изграждане на съоръжението(ята):
2.1. Да изгради съоръженията в срок до 12(24)(36) месеца от датата на
влизане в сила на разрешителното.
2.2. Да изиска от изпълнител я на дейностите за изг ра ж дане на
съоръжението(ята) и да следи за:
2.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното
конструкция;
2.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната
колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата
помпа или смукателят на хоризонталната помпа;
2.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти,
които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и
удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр. бр. 3 и 9 от 2007);
2.2.4. при изграждане на съоръжението(ята) да се създаде възможност
за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на
надземната част на водовземните съоръжения съгласно Наредба № 2 от
2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).
2.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по
време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята),
в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация.
2.3. Да изиска от изпълнител я на дейностите за изг ра ж дане на
съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):
2.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72(24) часа, при което
на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебитът, понижението
на водното ниво и температурата на черпената вода;
2.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца
след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво с честота,
позволяваща построяването на кривите S-lg t, по които да се определят
хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
2.3.3. провеждане на хидравлични тестове:
2.3.3.1. с разрешения средноденонощен дебит на водочерпене ….. l/s – 24
часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на
водното ниво;
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2.3.3.2. с разрешения максимален дебит на водочерпене – ….. l/s – ……
часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на
водното ниво в рамките на денонощието;
2.3.3.3. на три степени – с продължителност по не по-малко от 1 час за
всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца,
като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;
2.3.4. записването в специален дневник на резултатите от измерванията
по т. 2.3.1 – 2.3.3;
2.3.5. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т. 2.3.1
и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ на
разкритите подземни води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от
2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
2.4. Да оборудва съоръжението(ята):
2.4.1. с водомер(и) за измерване на черпените водни количества, монтиран(и)
на разстояние не повече от 2 м от съоръжението (За каптирани извори и
дренажи, разположени в труднодостъпни планински райони, се допуска
водомерите да се монтират преди и след събирателния резервоар).
2.4.2. с нивомер(и) за измерване на нивото на подземните води в процеса
на експлоатация на съоръжението(ята), монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера.
2.5. В 15-дневен срок от завършване на изграждането да уведоми писмено директора на Басейнова дирекция за управление на водите в
…………………….. район за приемане на съоръжението, като приложи към
уведомителното писмо:
2.5.1. копие от приемно-предавателен протокол за предаване на
съоръжението(ята) от изпълнителя на титуляра на разрешителното и
приложени към него:
2.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане
на съоръженията (геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони;
за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество
и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и
технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията;
документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния
хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни
изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели
за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води;
дневници с проведени измервания на нивата на подземните води);
2.5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръженията
(геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска
карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати);
2.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;
2.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти,
приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ,
бр. 106 от 2006 г.);
2.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляря на разрешителното и от
страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;
2.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.:
2.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване – при води на самоизлив,
съобразени с разрешения средноденонощен и максимален дебит;
2.5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемите помпи;
2.5.3.3. мястото на монтиране на водомери за измерване на
черепните количества;
2.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;
2.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване
на нивото на подземните води.
2.6. След получаване на одобреното или коригирано от директора на басейновата дирекция предложение за оборудване на съоръженията по т. 5:
2.6.1. да монтира помпеното оборудване, водомерите и устройствата за
измерване на водното ниво;
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2.6.2. да осигури възможност за пломбиране на водомерите в деня на
приемане на съоръженията.
2.7. Да въведе в експлоатация съоръжението(ята) по реда на Закона за
устройство на територията едновременно с водоснабдителната система.
2.8. Изграденото(ите) съоръжение(я) е неразделна част от имота, в който е
изградено, и собствеността му следва промените в собствеността на имота.
ІІ. Условия за контрол по време на изграждане на съоръженията:
2.9. Изпълнение на изискванията, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръженията, посочени в разрешителното.
2.10. Опитно-филтрационни изследвания: продължителност на водочерпене; дебит на черпене в момента на проверката; водно ниво при черпения
дебит в момента на проверката.
2.11. Изпълнението на разрешените дейности в определения в т. 2.1 срок
за изграждане на съоръжението(ята).
2.12. Специфични условия за контрол (Вписват се други условия,
свързани с изпълнението на специфични дейности при изграждане на
съоръжението(ята).
3. Условия за монтиране на При реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е
водомери за измерване на длъжен да изпълнява следните условия:
ползваните за различни цели
3. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества
водни количества
за разрешените цели на водовземане на местата, определени в това разрешително, 15 дни след приемане на съоръжението от Басейнова дирекция
за управление на водите в …………………….. район, но не по-късно от 15 дни
преди определения в това разрешително начален срок за реализиране
на водовземането. Наличието на монтирани и пломбирани водомери
е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава
реализиране на водовземането.
3.2. Водомерите по т. 3.1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от
2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз).
3.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за
измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат
на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98
от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на
разрешителното.
3.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие
на разрешителното.
3.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията
на т. 3.2 и т. 3.3.
3.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори
и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните
количества минерална вода от ….. (изписват се наименованията на водовземните съоръжения).
3.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата
дирекция, поставена след пломбата по т. 3.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и
началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок
на действие на разрешителното.
3.8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва
техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно одобреното
оборудване на водовземните съоръжения при тяхното приемане, при
което е издадено разрешителното.
4. Условия за предоставяне на 4.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление
информация от собствения на водите в ………………………………….. район:
мониторинг
4.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и
ползваните водни количества и измерените водни нива (или измерените
ползвани и свободно изтичащите водни количества – при водовземане
чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;
4.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването протоколите от анализ на
водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;
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4.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;
4.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението
на условията в разрешителното.
4.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация
за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го
предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
5. Условия за уведомяване на 5.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в
контролиращия орган
…………………….. район за монтирането на водомерите по т. 3.1 и готовността
същите да бъдат пломбирани;
5.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в
…………………….. район при установяване на намаляване на черпения дебит,
без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване
на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен
дебитът на черпене.
5.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в
…………………….. район при установяване неизправност на водомера и/или
помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода;
5.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
в …………………….. район за датата и часа за демонтирането на неизправен
водомер.
5.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
в …………………….. район за промяна на обстоятелствата, подлежащи на
вписване в търговския регистър в седемдневен срок от издаване на
решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално
заверено копие на решението.
6. Условия за действия при 6.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправностповреда на водомерите
та в дневника по т. 4.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова
дирекция за управление на водите в …………………….. район писмено на факс
№ ………… (записва се номерът на факса). В дневника по т. 4.2 да бъдат
записани датата и часът на уведомлението.
6.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от
установяване на неизправността.
6.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите
в …………………….. район, за което да се състави протокол, в който да се
впишат показанията на водомера преди подмяната му.
6.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се
извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7.
7. Условия за непрепятстване
на водовземане на трети лица
чрез съоръженията, предназначени за водовземане

7.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от …..…..
(наименование на водовземните съоръжения), когато хидравличните
характеристики и конструкцията на съоръженията позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при
приемане на съоръженията).
7.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от ……... (наименование на водовземните съоръжения) разходите за преоборудване на
съоръженията са за сметка на новия водоползвател.

8. Условия за проектиране
и изграждане на разделни
водоснабдителни мрежи и
сградни инсталации за ползване на минерални води за
предвидените цели

8.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа
и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото
водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане
е питейно-битово водоснабдяване).
8.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или
части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейнобитово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради
отделна инсталация.

9. Условия за предоставяне 9. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица само след рена вода на трети лица
гистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги и при цена на услугата,
одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
10. Условия за присъединяване на водопроводната система
към съоръжения за подземни
води, предвазначени за водовземане

10. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към …… (наименование на водовземните съоръжения) да се
извърши съгласно одобреното оборудване при приемане на съоръжението,
при което е издадено разрешителното.
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11. Условия за осигуряване на 11.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до вододостъп за осъществяване на разпределителната и водопреносната мрежа за минерална вода, както
контрол на разрешителното и до обекта, в който се ползва минералната вода.
11.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи,
данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
12. Условия за контрол при 12.1. Параметрите на водовземането:
водовземането
12.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;
12.1.2. разрешен воден обем;
12.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване;
12.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения.
12.2. Спазване на разрешените цели на водовземане.
12.3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното
обект на водоснабдяване.
12.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове).
12.5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в
обекта, в който се ползва минералната вода.
12.6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането,
сроковете за изпълнението им.
13. Други условия, съобразени (вписват се други условия съобразно спецификата на разрешеното восъс спецификата на водовзе- довземане)
мането
14. Условия за изменение на 14.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или
разрешителното
по молба на лицето, в полза на което е предоставено.
14.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него
и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби
или санкции по чл. 200 ЗВ.
14.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а ЗВ.
15. Условия за изменение и 15.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се
продължаване на разреши- подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди
телното
изтичането му.
15.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато:
молбата е подадена в срока по т. 15.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени
дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции
по чл. 200 ЗВ.
15.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на
действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 15.1 и 15.2.
16. Условия за отнемане на 16.1. Незапочване на изграждането на съоръжението в срок, по-голям
разрешителното
от … месеца от влизането му в сила.
16.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.
16.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата
на началния срок за упражняване правото на водовземане;
16.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане.
16.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на
целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при
които е разрешено водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за
водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.
3. Условия за разрешаване на водовземане от минерални води чрез съществуващи съоръжения
За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на
водомери за измерване на ползваните за различни цели водни
количества

1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени
в това разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на
разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери
е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава
реализиране на водовземането.
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1.2. Водомерите по т. 1.1 да са пломбирани и сертифицирани по реда
на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80
от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз).
1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните
функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона
за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ,
бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия
срок на разрешителното.
1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие
на разрешителното.
1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и 1.3.
1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори
и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните
количества минерална вода от ….. (изписват се наименованията на
водовземните съоръжения).
1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране
на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните
номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за
целия срок на действие на разрешителното.
1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери
в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна
експлоатация съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземните съоръжения, въз основа на който е издадено разрешителното.
2. Условия за предоставяне на 2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление
информаци я от собствени я на водите в ………………………………….. район:
мониторинг
2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните
водни количества и температурата на минералната вода към 30 юни и
към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;
2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане
2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението
на условията в разрешителното.
2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му и изправността на
помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на
действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи
при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на 3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
контролиращия орган
в …………………….. район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани.
3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
в …………………….. район при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода.
3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
в …………………….. район при установяване неизправност на водомера и/
или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода;
3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
в …………………….. район за датата и часа за демонтирането на неизправен
водомер.
3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите
в …………………….. район за промяна на обстоятелствата, подлежащи на
вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от издаване на
решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално
заверено копие на решението.
4. Условия за действия при 4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността
повреда на водомерите
в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова
дирекция за управление на водите в …………………….. район писмено на
факс № ………… (записва се номерът на факса). В дневника по т. 2.2 да
бъдат записани датата и часът на уведомлението.
4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от
установяване на неизправността.
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4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на
водите в …………………….. район, за което да се състави протокол, в който
да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се
извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за непрепятстване на 5.1. Да не препятства черпенето на минерална вода от …..(наименование
водовземане на трети лица чрез на водовземните съоръжения)…..по други разрешени водовземания от тях.
съоръженията, предназначени
за водовземане
6. Условия за проектиране и
изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни
инста лации за ползване на
минерални води за предвидените цели

6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа
и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото
водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане
е питейно-битово водоснабдяване).
6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването
є да се изгради отделна инсталация.

7. Условия за предоставяне на 7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното,
вода на трети лица
за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното
обект, в който се ползва минералната вода.
7.2. Да предоставя услуги за питейно-битово водоснабдяване на трети
лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното обект, в
който се ползва минералната вода, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги и при цена на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване
на водопроводната система
към довеждащия водопровод от
съоръжения за минерални води

8. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към …… (наименование на водовземните съоръжения) да се
извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е
издадено разрешителното.

9. Условия за осигуряване на 9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до вододостъп за осъществяване на разпределителната и водопреносната мрежа за минерална вода, както
контрол на разрешителното
и до обекта, в който се ползва минералната вода.
9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи,
данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химисъстава на минералните води чен състав и свойства.
съгласно издадените от министъра на здравеопазването
сертификат или балнеологична
оценка
11. Условия за контрол:

11.1. Параметрите на водовземането:
11.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;
11.1.2. разрешен воден обем;
11.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване;
11.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения.
11.2. Спазване на разрешените цели на водовземане.
11.3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното
обект на водоснабдяване.
11.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове).
11.5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в
обекта, в който се ползва минералната вода.
11.6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането,
и сроковете за изпълнението им.

12. Други условия, съобразени (вписват се други условия съобразно спецификата на разрешеното
със спецификата на водовзе- водовземане).
мането
13. Условия за изменение на 13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или
разрешителното
по молба на лицето, в полза на което е предоставено.
13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в
него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите
глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.
13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а ЗВ.
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14. Условия за изменение и про- 14.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се
дължаване на разрешителното подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди
изтичането му.
14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато:
молбата е подадена в срока по т. 14.1; не се нарушават нормативни
разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са
изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са
заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби
или санкции по чл. 200 ЗВ.
14.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на
действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 14.1. и 14.2.
15. Условия за отнемане на 15.1. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разреразрешителното
шителното.
15.2. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата
на началния срок за упражняване правото на водовземане.
15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане.
15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на
целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при
които е разрешено водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за
водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.
4. Условия за разрешаване на водовземане от минерални води чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане
1. Условия за ползване на пра- Правото за водовземане може да се ползва след:
вото за водовземане
1.1. Приемане на изградените съоръжения, предназначени за водовземане по реда на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води, въз основа на документите за приемане
на съоръженията.
1.2. Изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане, което се извършва служебно от директора на
басейнова дирекция или кмета на общината, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане
на съоръженията.
2. Условия при изграждане на І. Титулярят на разрешителното е длъжен да спазва следните условия
съоръженията
при изграждане на съоръжението(ята):
2.1. Да изгради съоръженията в срок до 12(24)(36) месеца от датата на
влизане в сила на разрешителното.
2.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на
съоръжението(ята) и да следи за:
2.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното
конструкция;
2.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи
потопяемата помпа или смукателят на хоризонталната помпа;
2.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти,
които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и
удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредбата за
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9
от 2007 г.);
2.2.4. при изграждане на съоръжението(ята) да се създаде възможност
за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на
надземната част на водовземните съоръжения съгласно Наредба № 2 от
2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.);
2.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на
съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване,
по обсаждане (изграждане) и за циментация.
2.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на
съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване
на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):
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2.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния
постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72(24) часа, при
което на всеки 30 минути или по-често да се измерват дебитът, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;
2.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца
след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво с честота,
позволяваща построяването на кривите S-lg t, по които да се определят
хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
2.3.3. провеждане на хидравлични тестове:
2.3.3.1. с разрешения средноденонощен дебит на водочерпене ….. l/s – 24
часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването
на водното ниво;
2.3.3.2. с разрешения максимален дебит на водочерпене – ….. l/s – ……
часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването
на водното ниво в рамките на денонощието;
2.3.3.3. на три степени – с продължителност по не по-малко от 1 час
за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на
кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка
от степените;
2.3.4. записването в специален дневник на резултатите от измерванията
по т. 2.3.1 – 2.3.3;
2.3.5. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т. 2.3.1
и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ
на разкритите подземни води съгласно приложение № 1 от Наредба
№ 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
2.4. Да оборудва съоръжението(ята):
2.4.1. с водомер(и) за измерване на черпените водни количества,
монтиран(и) на разстояние не повече от 2 м от съоръжението (за каптирани извори и дренажи, разположени в труднодостъпни планински
райони, се допуска водомерите да се монтират преди и след събирателния резервоар);
2.4.2. с нивомер(и) за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението(ята), монтиран стационарно в
съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на
нивомера.
2.5. В 15-дневен срок от завършване на изграждането да уведоми
писмено директора на Басейнова дирекция за управление на водите
в ……….. район за приемане на съоръжението, като приложи към уведомителното писмо:
2.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на
съоръжението(ята) от изпълнителя на титуляря на разрешителното и
приложени към него:
2.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания,
наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на
съоръженията (геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за
извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество
и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и
технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията;
документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния
хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни
изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели
за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води;
дневници с проведени измервания на нивата на подземните води);
2.5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръженията
(геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките(линиите) с посочените координати);
2.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;
2.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти,
приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ,
бр. 106 от 2006 г.);
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2.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляря на разрешителното и от
страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;
2.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т. ч.:
2.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или
технически характеристики на устиевото оборудване – при води на
самоизлив, съобразени с разрешения средноденонощен и максимален
дебит;
2.5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемите помпи;
2.5.3.3. мястото на монтиране на водомери за измерване на черпените
водни количества;
2.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;
2.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води.
2.6. След получаване на одобреното или коригирано от директора на
басейновата дирекция предложение за оборудване на съоръженията
по т. 2.5.3:
2.6.1. да монтира помпеното оборудване, водомерите и устройствата
за измерване на водното ниво;
2.6.2. да осигури възможност за пломбиране на водомерите в деня на
приемане на съоръженията.
2.7. Да въведе в експлоатация съоръжението(ята) по реда на Закона за
устройство на територията едновременно с водоснабдителната система.
2.8. Изграденото(ите) съоръжение(я) е неразделна част от имота, в
който е изграден, и собствеността му следва промените в собствеността на имота.
ІІ. Условия за контрол по време на изграждане на съоръженията:
2.9. Изпълнение на изискванията, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръженията, посочени в разрешителното.
2.10. Опитно-филтрационни изследвания: продължителност на водочерпене; дебит на черпене в момента на проверката; водното ниво
при черпения дебит в момента на проверката.
2.11. Изпълнение на разрешените дейности в определения в т. 2.1 срок
за изграждане на съоръжението(ята).
2.12. Специфични условия за контрол: (Вписват се други условия,
свързани с изпълнението на специфични дейности при изграждане
на съоръжението(ята).
3. Условия за монтиране на За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е
водомери за измерва не на длъжен да изпълнява следните условия:
ползваните за различни цели
3.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни коливодни количества
чества за разрешените цели на водовземане на местата, определени
в това разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на
разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери
е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава
реализиране на водовземането.
3.2. Водомерите по т. 1.1 да са пломбирани и сертифицирани по реда
на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора
за присъединяване на Република България към Европейския съюз).
3.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните
функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г.
(ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за
целия срок на разрешителното.
3.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.
3.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и 1.3.

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

3.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни
прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи
ползваните количества минерална вода от ….. (изписват се наименованията на водовземните съоръжения).
3.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране
на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните
номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за
целия срок на действие на разрешителното.
3.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за
безопасна експлоатация съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземните съоръжения, въз основа на който е издадено
разрешителното.
4. Условия за предоставяне 4.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за упрана информация от собствения вление на водите в ………………………………….. район:
мониторинг
4.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните
водни количества и температурата на минералната вода към 30 юни и
към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;
4.1.2. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;
4.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението
на условията в разрешителното.
4.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на
водомерите, както и информация за изправността му и изправността
на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок
на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните
органи при извършване на проверка.
5. Условия за уведомяване на 5.1. Да уведоми писмено Басейновата дирекция за управление на
контролиращия орган
водите в …………………….. район за монтирането на водомерите по т. 1.1
и готовността същите да бъдат пломбирани.
5.2. Да уведоми писмено Басейновата дирекция за управление на
водите в …………………….. район при установяване на промени в дебита,
температурата, състава и свойствата на минералната вода.
5.3. Да уведоми писмено Басейновата дирекция за управление на водите
в …………………….. район при установяване неизправност на водомера и/
или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода.
5.4. Да уведоми писмено Басейновата дирекция за управление на
водите в …………………….. район за датата и часа за демонтирането на
неизправен водомер.
5.5. Да уведоми писмено Басейновата дирекция за управление на
водите в …………………….. район или кмета на общината за промяна
на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър, в
седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.
6. Условия за действия при 6.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправповреда на водомерите
ността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на
Басейновата дирекция за управление на водите в …………………….. район,
писмено на факс № ………… (записва се номерът на факса). В дневника
по т. 4.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението.
6.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни
от установяване на неизправността.
6.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейновата дирекция за управление
на водите в …………………….. район, за което да се състави протокол, в
който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
6.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се
извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
7. Условия за непрепятстване 7.1. Да не препятства черпенето на минерална вода от ….. (наименона водовземане на трети лица вание на водовземните съоръжения) ….. по други разрешени водовзечрез съоръженията, предназ- мания от тях.
начени за водовземане
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8.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа
и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото
водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване).
8.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването
є да се изгради отделна инсталация.

9. Услови я за предоставяне 9.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното
на вода на трети лица
за ползване, от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.
9.2. Да предоставя услуги за питейно-битово водоснабдяване на
трети лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното
обект, в който се ползва минералната вода, само след регистриране
като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата,
одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
10. Условия за присъединяване на водопроводната система
към довеждащия водопровод
от съоръжения за минерални
води

10.1. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към …… (наименование на водовземните съоръжения)
да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на
който е издадено разрешителното.

11. Условия за осигуряване на 11.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водостъп за осъществяване на доразпределителната и водопреносната мрежа за минерална вода,
контрол на разрешителното както и до обекта, в който се ползва минералната вода.
11.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното
водовземане и предмета на проверката.
12. Условия за обявяване на Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния
състава на минералните води химичен състав и свойства.
съгласно издадените от министъра на здравеопазването
сертификат или балнеологична оценка
13. Условия за контрол

13.1. Параметрите на водовземането:
13.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;
13.1.2. разрешен воден обем;
13.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на
ползване;
13.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения.
13.2. Спазване на разрешените цели на водовземане.
13.3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване.
13.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове).
13.5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи
в обекта, в който се ползва минералната вода.
13.6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им.

14. Други условия, съобразени (вписват се други условия съобразно спецификата на разрешеното
със спецификата на водовзе- водовземане).
мането
15. Условия за изменение на 15.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно
разрешителното
или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.
15.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията
в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.
15.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане,
изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а ЗВ.
16. Условия за изменение и 16.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително
п род ъ л жаване на разреши- се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца
телното
преди изтичането му.
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16.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато:
молбата е подадена в срока по т. 16.1; не се нарушават нормативни
разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са
изпълнени условията на издаденото разрешително, включително
са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите
глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.
16.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока
на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 16.1.
и 16.2.
17. Условия за отнемане на 17.1. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разразрешителното
решителното.
17.2. Неупражняване на правото на водовземане след определената
дата на началния срок за упражняване правото на водовземане.
17.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане.
17.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на
целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при
които е разрешено водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона
за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 123. (1) В срок до 5 месеца от влизане
в сила на тази наредба директорите на басейнови дирекции изискват от титулярите на
разрешителни за водовземане от подземни
води, издадени преди влизане в сила на тази
наредба, информация за:
1. местоположението на водовземните
съоръжения, определено при условията на
чл. 26, ал. 1, 4 и 5;
2. дълбочината и техническите характеристики на монтираното помпено оборудване.
(2) Данните по ал. 1 се отразяват в регистъра на съоръженията, които се ползват или
могат да бъдат ползвани за водовземане при
първата му актуализация, след получаване
на информацията.
§ 124. (1) Инструкцията по чл. 36, ал. 3
се издава в срок до 1 година от влизане в
сила на наредбата.
(2) Образците на заявления за издаване
на разрешителни за водовземане или ползване на подземни водни обекти по чл. 149
се одобряват в срок до 6 месеца от влизане
в сила на наредбата.
§ 125. Навсякъде в Наредба № 9 от 2001 г.
за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от
2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г. и бр. 1 от
2011 г.) думите „регионалните инспек ции
за опазване и кон т рол на общест вено т о
здраве“, „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве“ и
„РИОКОЗ“ се заменят съответно с „регионалните здравни инспекции“, „регионалната
здравна инспекция“ и „РЗИ“.
§ 126. В текста на Наредба № 5 от 2008 г.
за управление качеството на водите за къпане

(ДВ, бр. 53 от 2008 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 19:
а) в ал. 1 думите „кметовете на общините,
на чиято територия има зони за къпане“ се
заменят с „областния управител или кмета на
общината, на чиято територия има зони за къпане, в съответствие с изискванията на чл. 41,
ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 4 от Закона за водите“;
б) в ал. 3 думите „кметовете на съответните общини“ се заменят със „съответните
областни управители, кметове на общини“.
2. Навсякъде в текста на наредбата думите
„регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве“ и „РИОКОЗ“ се
заменят съответно с „регионалната здравна
инспекция“ и „РЗИ“.
§ 127. Навсякъде в текста на Наредба
№ 12 от 2002 г. за качествените изисквания
към повърхностни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от
2002 г.) думите „хигиенно-епидемиологични
инспекции“, „хигиенно-епидемиологичните
инспекции“ и „ХЕИ“ се заменят съответно
с „регионални здравни инспекции“, „регионалните здравни инспекции“ и „РЗИ“.
§ 128. Наредбата влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на здравеопазването:
Стефан Константинов
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма:
Трайчо Трайков
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 28
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Фирмен мениджър“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определ я Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на к ва лификаци я по професията 345020 „Фирмен мениджър“ от област
на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление
345 „А дминистрация и управление“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обу чение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обу чение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 345020 „Фирмен мениджър“ съгласно
п ри ложен ие т о к ъм т а зи нар едба оп р еде л я
изискванията за придобиването на четвърта
степен на п рофесиона лна к ва лификаци я за
специалността 3450212 „Предприемачество и
мениджмънт“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват у чебен план и у чебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определ ят
п р о ф е с ион а л н и т е ко м пе т ен ц и и в к р а я н а
обучението по професията, които гарантират
на обу чаемия възможност за упражняване на
професията 345020 „Фирмен мениджър“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Фирмен мениджър“ определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и
задължителната чуж доезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 вк лючва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на у чебните предмети/модули.
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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 обу чение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и у твърж даване 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
„Фирмен мениджър“
Професионално направление:
345

Администрация и управление

Наименование на професията:
345020

Фирмен мениджър

Специалност:

Степен на професиона лна к ва лификация:

3450212 Предприемачество Четвърта
и мениджмънт
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за лица, навършили
16 години
За п ри до би в а не н а че т в ър т а с т епен н а
професионална квалификация по професията
„Фирмен мениджър“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (у твърден от министъра
на образованието, м ла деж та и нау ката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и
доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД0 9 -18 03 о т 29.10.2 0 0 9 г., З а пов ед № РД- 0 9 621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от
01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
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и Заповед РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото
минимално образователно равнище е завършено
средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обу чение по професията „Фирмен мениджър“ с придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация не се изисква
предишна професионална квалификация или
професионален опит по друга сродна професия.
Ако за обу чение по професията „Фирмен
мениджър“ с придобиване на четвърта степен
на професионална квалификация кандидатстват
лица, завършили обу чение за придобиване на
професионална квалификация по професии с
трета степен на професионална квалификация от
област на образование „Стопанско управление
и администрация“, обу чението им се зачита и
се организира надграж дащо обу чение. Съдържанието на това обу чение 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.)
Фирменият мениджър организира дейностите в малки, средни и големи организации и/
или предприятия от всички отрасли на стопанството. Той създава условия за здравословни и
безопасни условия на труд на персонала.
Фирменият мениджър познава характеристиките на отрасъла и използваните в производството су ровини, материали и готови изделия, както и оборудването, обзавеж дането и
технологията на извършваните производствени
дейности или услуги в предприятието.
Фирмени ят менид жър организира и у частва в процеса на стратегическо и оперативно
планиране на дейност та на предпри ятието и
изпълнява спазването на графиците, като в случай на отк лонение взема подход ящо решение.
Фирменият мениджър организира маркетинговата дейност на предприятието, анализира
проучването на търсенето и предлагането на
пазара на произвеж даните стоки или услуги,
след което предлага подходящи решения. Той
поддържа картотека с доставчици и к лиенти на
предприятието, пряко у частва при търговски
преговори, разработване на оферти и ск лючване на договори с тях. Организира и у частва
в процесите на търговския обмен, представяне
(презентиране) на дейността на предприятието
пред настоящи и бъдещи партньори (български
или чуж дестранни).
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Фирменият мениджър познава нормативните документи, свързани с дейността и док у мен т ооборо та в п редп ри я т иет о, може да
подписва документи, за които е упълномощен
от ръководителя и/или главния счетоводител.
Той участва в инвентаризации и комисии за
оценка на текущите и нетекущите активи в
предприятието. Може да предлага придобиване
или бракуване на машини, съоръжения, стопански инвентар и други стопански средства.
Фирменият мениджър прави анализ на потребностите от наемане на персонал, участва
в подбора и оценката на персонала, делегира
права и задължения, съдейства за микрок лимата, взема решения за повишаване квалификацията на заетите в предприятието лица. Той
контролира спазването на вътрешнофирмения
ред, условията за здравословни и безопасни
условия на труд, работното време, поведението по време на работа, нивото и качеството
на обслужване, на производствените графици,
правата и задълженията по Кодекса на труда
и другите нормативни документи, свързани с
изпълняване на длъжностните характеристики
на наетите лица.
Фирменият мениджър управлява маркетинговата дейност, анализира процесите на пазара,
възможните рискове и предлага подходящите
управленски решения. Той носи отговорност
за взетите решения и резултатите от тяхното
прилагане в дейността на предприятието. Той
трябва да е носител на предприемачески идеи
и да у мее да у правл ява проек ти, които да
повишат количествените и/или качествените
показатели от дейността на предприятието. Той
контролира приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието и
участва в управлението и анализа на финансово-икономическото състояние.
Фирменият мениджър работи предимно в
офис, но част от дейността му се осъществява
в производствените (ск ладовите или дру ги)
помещения или извън предприятието. Той използва офис техника и приложни програмни
продукти, свързани с изпълняваните от него
дейности за планиране, организиране и управление на дейността на предприятието. Използването на чуж д език подпомага контактите с
чуж дестранни търговски партньори.
Работният ден на фирмения мениджър е с
нормална продължителност в съответствие с
Кодекса на труда.
Фирменият мениджър трябва да притежава
лидерски и предприемачески умения, да демонстрира увереност пред търговските партньори,
да има авторитет пред персонала и спазва морално-етични норми на поведение. Фирменият
менид жър т рябва да проявява отговорност,
инициативност, коректност, прагматично мислене, комбинативност и да умее да оценява
рисковете и възможните последици при вземане
на управл енски решения.
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2.2. Възможности за продължаване на професионалното обу чение
Работата на фирмения мениджър изисква
адаптивност към променящите се изисквания
по отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции. Икономическите
промени налагат непрекъснато повишаване на
професионалната квалификация.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Фирмен мениджър“,
могат да се обу чават във всичк и професии
на област „Стопанско управление и администрация“ и имат възможности за повишаване
на квалификацията си в ку рсове и семинари,
организи рани о т п рофесиона лни г имназии,
центрове за професионално обучение, браншови
или професионални организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НК ПД – 2011), у твърдена 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-01529 от 30.06.2011 г.
При доби ли те чет върта степен на к ва лификация по професията „Фирмен мениджър“
могат да постъпват на работа на длъжности
(професии) от следните единични групи 1321
„Ръководители в преработващата промишленост“, 1323 „Ръководители в строителството“,
1420 „Ръководители в търговията на едро и
дребно“, 1439 „Ръководители на други услуги,
н.д.“, 5221 „Собственици на малки магазини“,
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НК ПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обу чението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обу чението по професията обу чаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
· у мее да форм ул и ра п роблем и, за да ва
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 пораж дат;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· работи в екип, като у частва активно при
разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси
помощ от тях;
· осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;
· разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3   

· умее да намира информация с помощта
на компютър, работи с програмни продукти
за създаване на текст, електронни таблици и
база данни;
· осъществява устна и писмена комуникация
на български и на чуж д език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за вси ч к и п рофеси и о т п рофесиона л но
направление „А дминистрация и управление“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава структурата и организацията на
предприятието, правомощията на длъжностните лица;
· прилага изискванията и регламентите на
нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване,
сортиране и съхраняване на информацията;
· разбира задълженията и отговорностите,
които носи като участник в трудовия процес,
организира ефективно работното си време и
работното си м ясто, планира и организира
изпълнението на текущите си задачи, решава
възникнали проблеми, свързани с трудовата
дейност;
· анализира промените в макро- и микро
обкръжаващата среда;
· а на л изи ра въ змож нос т и т е, за п ла х и т е,
силните и слабите страни на предприятието;
· описва основните документи и процеса
за кандидатстване и управление на проекти,
финансирани от ЕС;
· организира, планира и контролира маркетинговата дейност;
· организира производствената, складовата,
транспортната и другите дейности в предприятието;
· умее да прогнозира за възможни рискове
от настъпване на застрахователни събития;
· характеризира методите за проучване и
сегментиране на пазара; определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
· описва основните цели и структу ра на
стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика
на предприятието;
· п роу ч ва по т реби т елско т о поведен ие и
факторите, влияещи на начина за вземане на
решение за извършване на покупка;
· идентифицира, проу чва и к ласифицира
доставчиците на материали, суровини, техника
и оборудване, сервизни услуги;
· оценява качеството на извършената работа
съгласно нормативните изисквания;
· прилага статистически методи при анализ
на дейността на предприятието.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Фирмен мениджър“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
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· организира системата за управление на
предприятието според неговата специфика;
· разработва стратегически план за развитие
на предприятието;
· способства за разработване на маркетинговата политика и стратегия на предприятието;
· води търговски преговори;
· води бизнес кореспонденция;
· характеризира снабдяването, съхранението,
изписването на су ровини, материали, детайли,
въ зли, незавършено п роизводст во и го т ова
продукция и т.н.;
· подготвя презентаци я за дейност та на
предприятието на изложения и панаири;
· прилага различни методи и техники за
планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент,
съхранение, транспорт, администриране и др.;
· характеризира съдържанието и етапите
на подготовка на административна, търговска,
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т ранспорт на, ск ла дова, т ръж на и п роек т на
документация;
· умее да приложи технологията за изготвяне
на производствена програма на предприятието – номенк латура, асортимент и качество на
продукцията;
· изброява основните управленски функции
и начините за вземане на управленски решения;
· посочва основни подходи за разработване
на бизнес стратегия;
· ана лизи ра и п рог нози ра дейност та на
предприятието;
· разработва основната структура на бизнес
план;
· орга н изи ра сис т ема за подбор, набор,
атестиране, стимулиране, мотивация и активизиране на персонала;
· попълва различни видове документи, свързани с дейността на предприятието (вкл. и финансово-счетоводни);
· анализира счетоводната информация и правилно я използва при управление на предприятието.

4. Резултати от ученето
Компетенции

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

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 правилата за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Обслужва правилно и безопасно технологичното оборудване
1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в
съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и
санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Не замърсява с работата си околната среда
1.6. Оказва долекарска помощ

2. Познава стопанското устройство на страната, разбира съще с т ву ва щ и т е и коном и че ск и
отношения, процеси и явления,
анализира факторите, които ги
пораждат

2.1. Изброява правните форми на предприятието и техните предимства и недостатъци
2.2. Характеризира организационната и управленската структура
на предприятието
2.3. Разпознава функционалните връзки между отдели и работни места
2.4. Анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда
2.5. Анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни
на предприятието
2.6. Обяснява връзките и зависимостите между предприятие, община
и държавните институции
2.7. Характеризира институциите за финансови услуги
2.8. Формулира целите, задачите, структурата и основното съдържание на фирмената политика
2.9. Описва целите, задачите и формите на фирмената култура

3. Познава пазарните отношения, 3.1. Обяснява връзките и зависимостите между предприятие, община
мястото и ролята на институции- и държавните институции
те, предприятията и лицата
3.2. Анализира и избира институции за финансови услуги
3.3. Съдейства в подготовката, организирането на процеса за кандидатстване и управление на проекти на ЕС
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Контрол на работна документация

4. Контролира процеса на попъл- 4.1. Прилага изискванията за опазване на офис техниката, с която
ване на документи
работи
4.2. Умее да ползва програмни продукти
4.3. Прилага текстообработващи програми, програми за оформяне на
електронни таблици и графика, програми за изготвяне на презентации
4.4. Намира информация в интернет, ползва електронна поща, осъществява комуникация с различни технически средства
4.5. Контролира процеса на създаването и поддържането в актуален
вид уебстраницата на предприятието
5. Разработва политиката, свързана с маркетинговата и търговската
дейност и следи за спазването на
изискванията, свързани с документооборота в предприятието

5.1. Изброява реквизитите и правилата за тяхното попълване на
унифицирани, стандартни форми на документи
5.2. Изброява финансово-счетоводните документи
5.3. Следи за своевременно изготвяне на протоколи, сведения, доклади и отчети
5.4. Контролира състоянието на административната, търговската,
транспортната, складовата, тръжната и проектната документация
5.5. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация

Специфични за специалност 3450212 „Предприемачество и мениджмънт“
Комуникация с колеги, клиенти, партньори и доставчици
6. Осъществява ефективна комуникация, умее да формулира
проблеми, задава въпроси, прави
отчет за извършената работа

6.1. Търси и намира информация чрез интернет
6.2. Общува с колеги, ръководство, контрагенти и партньори, като
спазва правилата на фирмената култура
6.3. Открива и формулира проблеми и предлага мерки за тяхното
решаване
6.4. Взема решения при разрешаване на възникнали конфликтни
ситуации
6.5. Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип
6.6. Води разговори чрез различни комуникационни средства

7. Осъществява устна и писмена 7.1. Използва основната професионална терминология на чужд език
комуникация с клиенти, парт- 7.2. Осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на
ньори и доставчици на чужд език професионалните си задължения – писмено и устно
7.3. Контролира подготовката на писмена кореспонденция, договори, оферти на чужд език съобразно вътрешнофирмения ред в
организацията
8. Анализира проучването на тър- 8.1. Характеризира мястото, ролята и значението на стопанските
сенето и предлагането на пазара субекти в икономиката на страната
на произвежданите стоки и услуги 8.2. Описва организацията на работата в индустрията и търговията
на едро и дребно
8.3. Характеризира видовете пазари, сектори и интереси на пазара
на продукция, стоки и услуги
8.4. Прилага основните елементи на маркетинговата политика
8.5. Проучва дейността на конкурентите
8.6. Прилага ценовата политика
8.7. Използва рекламата като средство за увеличаване на продажбите
8.8. Използва статистически методи за анализ на потребителското
търсене
8.9. Предлага нови средства и методи за увеличаване на продажбите
8.10. Прави изводи за рискове и възможни грешки при реализиране
на продуктите или услугите
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Разработване на бизнес план

9. Участва в разработването на 9.1. Посочва основните елементи, изисквания и етапи при разработ
бизнес план на предп риятието
ване на бизнес план
9.2. Обяснява производството и целите на предприятието
9.3. Прави анализ на възможностите за развитие
9.4. Проучва и оценява пазарната активност
9.5. Идентифицира конкурентите на предприятието
9.6. Характеризира продуктите/услугите, предлагани от предприятието, и начините за формиране на цената им
9.7. Планира продажбите
9.8. Прави прогнози за приходите и разходите, възможните инвестиции и нови финансови източници
9.9. Изчислява печалбата на предприятието
9.10. Прави оценка и анализ на риска и предлага пътища за преодоляването му
9.11. Представя и съгласува бизнес плана с ръководителите си
10. Разработва план за стратегиче- 10.1. Разработва фирмена философия
ско управление на предприятието 10.2. Прави ситуационен анализ
10.3. Разработва сценарий
10.4. Определя стратегически цели
10.5. Разработва стратегии
10.6. Оценява и прави избор на подходяща стратегия
10.7. Разработва алтернативни подходи за оперативно планиране
10.8. Изготвя оперативни планове
Организация на персонала
11. Познава структурата и организацията на предприятието,
правомощията на длъжностните
лица, фирмената култура

11.1. Описва организационната и управленската структура на предприятието
11.2. Обяснява функционалните връзки между отделите в пред
приятието
11.3. Участва в изготвянето на длъжностни характеристики за всички
работни места в предприятието
11.4. Описва компетенциите, необходими за изпълнение на задълженията на работещите
11.5. Характеризира задълженията на заетите лица, както и отговорността, която носят за всяка от дейностите
11.6. Участва в изграждането на фирмената култура

12. Познава трудовото законодателство, разбира договорните
отношения между работодател
и работник

12.1. Познава общите принципи на трудовото законодателство
12.2. Изброява правата и задълженията на участниците в трудовия процес
12.3. Участва в провеждане на интервю за постъпване на работа на
нови работници и служители
12.4. Участва при оценяването и подбора на кандидати за работа
12.5. Изготвя документите и участва в процедурите при възникване или прекратяване на трудовите правоотношения на заетите в
предприятието

13. Ръководи и контролира рабо- 13.1. Провежда по график оперативки и съвещания
тещите в предприятието
13.2. Разпределя конкретните задачи
13.3. Делегира права и търси отговорност на персонала
13.4. Инструктира персонала и контролира качественото изпълнение
на задачите
13.5. Разрешава проблеми, свързани с човешките ресурси
13.6. Информира се за нови подходи в сферата на управление на
човешките ресурси и се старае да повишава професионалната си
квалификация
14. Оценява качеството на извършената работа в предприятието
в съответствие с нормативните
изисквания

14.1. Описва качеството на проектиране и планиране на дейността
14.2. Характеризира качеството на документацията и документооборота
14.3. Описва качеството на производството и пласмента
14.4. Посочва параметрите на качеството на стоката
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
14.5. Характеризира изискванията за съхраняване и експедиция на
продукцията
14.6. Описва начините за контрол на качеството на монтаж и сервиз
14.7. Посочва контролните механизми на качеството на комуникацията
14.8. Характеризира изпълнението на базата на постигнатите резултати

15. Оценява потребностите от
повишаване на квалификацията
на лицата, заети в предприятието,
или от наемане на нов персонал

15.1. Периодично изготвя доклади за недостатъчни или за липсващи
умения на работниците, необходими за качествено изпълнение на
трудовите дейности
15.2. Участва при подготвяне на задания за обучение на работниците
и служителите
15.3. Намира информация за институциите, предлагащи обучение
за повишаване професионалната квалификация
15.4. Прави предложения за наемане на нови работници и служители
съобразно потребностите на предприятието

Използване на финансово-счетоводната информация за управление
на предприятието
16. Познава същността на калку- 16.1. Описва правилата и примерните схеми за съставяне на калкулирането като способ за оценка, лация на отчетни обекти в предприятието
който се използва в предприятието 16.2. Остойностява отчетни обекти въз основа на изготвени калкулации
17. Познава принципите, методите, отчетните измерители и
основните нормативни актове,
които се използват от счетоводната отчетност

17.1. Дефинира принципите на счетоводната отчетност
17.2. Описва счетоводната политика в предприятието
17.3. Характеризира отчетните измерители: натурални, трудови и
стойностни
17.4. Прилага изискванията в нормативните актове, свързани с отчетността в предприятията

18. Познава структурата, функци- 18.1. Прилага нормативните актове, свързани с дейността на предите, дейността и имуществото на приятията: създаване, преобразуване и закриване
предприятието
18.2. Характеризира отчетните обекти в предприятието
18.3. Използва счетоводните стандарти и регламентите на Европейския съюз при оценка на отчетните обекти
18.4. Обяснява търговските сделки в страната и с чужбина, произтичащите права и задължения между страните и тяхното счетоводно
отчитане
18.5. Описва основните стопански операции, свързани с материалните
активи (дълготрайни и краткотрайни), както и паричните средства
в левове и валута
18.6. Описва стопанските операции, свързани с разчетните взаимоотношения
18.7. Прилага нормативните актове за отчитане на паричните приходи в левове и валута – форми на разплащане, регистриране на
касова бележка и др.
18.8. Описва стопанските операции за приходи и разходи
18.9. Прави анализ на отчетните показатели, регистрирани в счетоводството
18.10. Предлага начини за подобряване на финансовите показатели
въз основа на анализа на отчетите, изготвени в счетоводството
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, интернет, 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
обу чаван (работна маса и стол), компютър,
подходящи програмни продукти за текстообра-

ботка, електронни таблици, база данни, интернет,
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;
онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти, демонстрационни модели,
първични счетоводни документи, регистри и
отчетни форми, които се използват в стопанската
практика, и др.

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

5.2. Специализирана у чебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет,
който е оборудван с необходимите офис обзавеж дане и офис техника. В него трябва да има
принтер, скенер, мултимеди я, телефон, факс и
за всеки обучаван – работно място с компютър,
интернет, изчислителна техника, подход ящи
п р о г р а м н и п р од у к т и з а т е к с т о о б р а б о т к а ,
електронни таблици, база данни, програмни
продукти за работна заплата, програмни продукти, разпростран явани от държавната администраци я, и подход ящи видеофилми. Трябва
да бъдат осиг у рени необходимите количества
образци от първични счетоводни доку менти,
регистри и отчетни форми, които се използват
в стопанската практика.
6. Изисквания към обучаващите
Обу чаващите по теория и практика на професията трябва да притежават образователноквалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от област „Социални,
стопанск и и правни нау к и“, професионално
направление „Икономика“.
Препор ъч и т ел но е на всек и т ри г од и н и
обучаващите да преминават ку рс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
985

НАРЕДБА № 29
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в бизнес услуги“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 345040 „Сътрудник в бизнес услуги“
от област на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално
направление 345 „А дминистрация и управление“ 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 професият а 345040 „Сътрудник в бизнес
услуги“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална
к ва л ифи к а ц и я за спец иа л нос т та 3450401
„Бизнес услуги“.
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 345040 „Сътрудник в бизнес услуги“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Сътрудник в бизнес услуги“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и
задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 8
от 2007 г. за придобиване на квалификация по
професия „Сътрудник в бизнес услуги“ (ДВ,
бр. 11 от 2008 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 „Сътрудник
в бизнес услуги“
Професионално направление:
345

Администрация и управление

Наименование на професията:
345040

Сътрудник в бизнес услуги

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

3450401 Бизнес услуги Втора
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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 бизнес услуги“ 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 № РД09-413 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 № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728
от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (рамкова
програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението
1 година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението
4 години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Сътрудник в
бизнес услуги“ с придобиване на втора степен
на професионална квалификация не се изисква
предишна професионална квалификация или
професионален опит по други сродни 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.)
Сътрудникът в бизнес услуги извиква работници и служители при ръководителя и приема
външни посетители по установения ред. Той
координира информационния поток между ръководството и персонала и осъществява контрол
на други работещи, когато това е предвидено във
вътрешни правила или длъжностната му характеристика. Организира и поддържа списък със
срещите на ръководителя, подготвя пътувания на
ръководителите, служителите и работниците във
фирмата. Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата,
като осигурява подготовка на зала, необходимите
материали и техника. Уведомява участниците за
времето, мястото, дневния ред и т.н.
С ът ру д н и к ът в бизнес усл у г и с ъ зда ва и
поддържа електронни и хартиени каталози на
клиенти, доставчици, бизнес партньори и др.
Осъществява контакти с потенциални клиенти
и предлага подробна информация за фирмените
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услуги и продукти. Дава точна и изчерпателна
информация по поставените въпроси от клиенти
и бизнес партньори или ги насочва към съответен отдел или служител във фирмата, ако не
са в неговата компетентност. Събира данни за
реализацията на продукти и услуги на фирмата,
както и данни за други фирми, икономически
сектори и на национално равнище.
Сътрудникът в бизнес услуги оформя писма,
уведомителни документи, поръчки, проспекти,
оферти, ценови листи, фактури, договори, споразумения и други документи и участва в работата,
свързана с изпълнението им. Обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина. Подготвя
периодични, специални и текущи аналитични
справки и отчети. Извършва отпечатване на
нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на технически и финансови
документи. Попълва транспортни, търговски,
финансови и паричнообменни документи.
Сътрудникът в бизнес услуги трябва да може
да работи с офис техниката, с която разполага
фирмата, необходима му за изпълнение на професионалните му задължения, в т.ч. телефон,
факс, компютър, скенер, принтер и др. Поддържа
списък с необходимите офис консумативи и отговаря за своевременното им осигуряване, в т.ч.
копирна хартия, тонер за факсове и принтери,
канцеларски материали, папки, класьори и др.
Осъществява контакти със сервизни фирми за
ремонт и профилактика на машини и съоръжения,
с които се извършват бизнес услугите.
Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи. Не предоставя
информация, разпространяването на която би
могло да навреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.
Носи отговорност за опазване на фирмени тайни
и за спазване на технологичната дисциплина и
вътрешния ред. Изпълнява самостоятелно или
в екип всички други допълнително възложени
задачи от прекия си ръководител, които не противoречат на трудовото законодателство. Отговаря
за безопасността на труда съгласно проведения
му инструктаж в дружеството.
Сътрудникът в бизнес услуги трябва да има
личностни качества, като: умения за работа в
екип, инициативност, прецизност, наблюдателност, точност, коректност, отговорност, умения за
спазване на морално-етични норми на поведение,
комуникативни способности, организираност,
лоялност, и да не е конфликтна личност.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Сътрудник в бизнес
услуги“ могат да се включат в продължаващо
професионално обу чение за придобиване на
квалификация по професии от професионално
направление „Администрация и управление“,
като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления от съответната област
на образование, и отрасловата задължителна
професионална, единна за всички професии в
професионалното направление, се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Сътрудник в бизнес
услуги“, имат възможности за повишаване на
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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
бизнес услуги“ могат да постъпват на работа на
длъжности в рамките на единична група 3339
Посредници в бизнес услугите, н.д., 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:
· изброява правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· прилага изискванията за опазване на околната среда;
· търси правата и спазва задълженията си
като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения
между работодател и работник;
· формулира коректно и точно проблеми,
задава въпроси, прави отчет за 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;
· въвежда, създава, обработва и намира информация с помощта на компютър;
· попълва бланки, съставя протоколи, изготвя
справки, автобиографии, молба и др.;
· умее да работи с офис техника, в т.ч.: телефон, телефонна централа, факс, компютър,
скенер, копирна машина и др.;
· умее да 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
„Администрация и управление“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава организационната структура на
дружеството и дейността на своите колеги;
· обработва работната счетоводна, статистическа и финансова документация;
· умее да изготвя различни материали, необходими за предоставянето на бизнес услуги;
· умее да представя количествени и качествени данни чрез графики, таблици и презентации;
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· притежава знания и умения за проучване
на потребителското търсене чрез установяване
на контакт с клиентите;
· спазва етични норми на поведение при
общуването си с колеги и с клиенти;
· използва стандартизирани и унифицирани
счетоводни и финансови документи;
· познава формите, принципите и методите,
свързани с правилното съставяне на първични
счетоводни документи;
· спазва принципите за попълване на платежните документи;
· познава формите, свързани с преводи към
различни клиенти и доставчици;
· спазва изискванията за документиране на
извършените стопански операции;
· умее да изготвя справките и декларациите;
· притежава знания и умения за планиране и
отчетност на извършената работа, за създаване
на работни приоритети;
· изпълнява възложените от ръководителя
задачи с изключение на тези, които противоречат
на законодателството.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Сътрудник в бизнес услуги“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и разбира процеса на делегиране
на пълномощия и спазва правилата за работа в
съответната организационна единица;
· познава етапите на процеса на кредитиране
на предприятията и видовете кредити;
· умее да различава и разбира финансовите
документи на предприятието – баланс, отчет на
приходите и разходите;
· познава и дефинира елементите на обкръжаващата бизнес среда на предприятието,
както и взаимовръзката между бизнес средата
и дейността на предприятието;
· познава основните видове организационноуправленски структури;
· разбира и прилага процесно-ориентирания
подход в бизнеса;
· разпознава етапите на процеса на бизнес
комуникации;
· работи с информационните системи, намиращи приложение в предоставянето на бизнес
услуги;
· прилага принципите за осъществяване на
ефективна комуникация;
· събира, обработва и съхранява информация
за клиенти, доставчици и бизнес партньори;
· събира и обобщава данни при проучване
на потребностите от различни стоки и услуги
на пазара;
· разбира основните бизнес процеси (производство, логистика, продажби, сервизно обслужване
и т.н.), както и спомагателните бизнес процеси
(управление на инфраструктурата на предприятието, управление на човешките ресурси, управление на финансите, управление на технологиите,
управление на собствеността, управление на
организационното знание и промяната);
· организира дейностите и бизнес процесите,
свързани с основната дейност на фирмата, които
са от неговата компетенция.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Сътрудник в бизнес услуги“

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
техниката
1.3. Спазва лична хигиена и хигиена на работното място и технологичното оборудване в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Спазва 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 експлоатация на оборудването и офис техниката, с които
работи

2.1. Използва офис техника съобразно инструкциите за правилна
експлоатация
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 правилно съхранение на офис техниката, с която работи

3. Познава правата и задължения 3.1. Дефинира основните бизнес и маркетингови понятия
та на сътрудник в бизнес услуги 3.2. Описва стопанското управление на страната
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. Изпълнява отговорно своите професионални задължения и прави
отчет за 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 техника

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
други с помощта на компютър
4.3. Въвежда, съхранява и намира информация в персонален компютър или интернет
4.4. Създава документи, обединяващи текст, графики и таблици
4.5. Подготвя, изпраща, получава и съхранява писма, получени по
електронната поща
4.6. Използва телефон и телефонна централа, изпраща факс, сканира,
копира и унищожава документи
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 3450401 „Бизнес услуги“

Събиране, обработване и подготовка на необходими материали за предоставяне на бизнес услуги
5. Проучва търсенето и предла- 5.1. Обработва данни от социологически и статистически проучвания
гането на бизнес услуги
5.2. Различава видовете проучвания на пазара
5.3. Обяснява основните икономически закони за търсенето и предлагането
5.4. Проучва потребностите от различни стоки и услуги на пазара и
обобщава необходимата информация за анализ на пазара
5.5. Анализира търсенето и предлагането и избира най-подходящите
възможности за фирмата
5.6. Проучва потенциалната пазарна ниша на фирмата, за която работи
6. Участва в провеждане на па- 6.1. Изброява правилата за провеждане на пазарно проучване с клизарни проучвания
енти на фирмата
6.2. Провежда устно или писмено анкета с клиентите на фирмата
6.3. Набира и обработва данните от анкетните карти, обобщава резултатите и предоставя информацията на ръководството на фирмата
7. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични
справки, отчети и презентации,
необходими за предоставянето
на бизнес услуги

7.1. Събира и систематизира информация от медии и интернет за
различни видове пазари, продукти и услуги
7.2. Използва различни математически операции за обработка на
числови данни
7.3. Събира и обработва данни от социологически и статистически
проучвания
7.4. Използва условните означения и представя събраните данни в
табличен и графичен вид. Тълкува графики и таблици
7.5. Следи за изрядността на детайлите до завършване на справката,
отчета, доклада
7.6. Изготвя компютърни презентации на продуктите и услугите,
които предоставя фирмата
Работа с клиенти и комуникативност

8. Обслужва клиенти при пре- 8.1. Посреща вежливо и адекватно контактува с клиентите на друдоставяне на бизнес услуги
жеството
8.2. Предоставя информация и презентира продуктите и услугите
на дружеството
8.3. Осъществява заявените от клиентите поръчки
8.4. Изброява бизнес услугите, които предлага фирмата
8.5. Изрежда цените на предоставяните бизнес услуги
8.6. Описва основните характеристики на бизнес услугите
9. Осъществява ефективни ко- 9.1. Комуникира систематизирано, сбито и целенасочено
муникации с клиенти и колеги 9.2. Притежава добра устна и писмена култура
9.3. Използва подходящ стил, език и тон в комуникацията
9.4. Спазва установените изисквания за водене на бизнес кореспонденция
9.5. Поддържа добра работна комуникация с колегите си
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на у чебния кабинет за
обучение по теория: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), работно място
на обучаващия (работна маса и стол), компютър, интернет, у чебна дъска, шкафове, гладка
свободна стена за окачване на табла, платно
за прожектиране, други средства за обу чение
и дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по практика: работно място на всеки
обу чаван (работна маса и стол), компютър,
под ход ящ и п рог рам н и п род у к т и за т екс т о -

обработка, електронни таблици, база данни,
интернет, 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;
онагледяващи табла; учебни видеофилми; прог
рамни п род у к т и, демонст рационни модели,
първични счетоводни документи, регистри и отчетни форми, които се използват в стопанската
практика, и др.
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5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет,
който е оборудван с необходимите офис обзавеждане и офис техника. В него е необходимо
да има принтер, скенер, мултимедия, телефон,
факс и за всеки обучаван – работно място с
компютър, интернет, изчислителна техника, подходящи прогр амни 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
Обу ча ва щ и т е по т е ори я и п ра к т и к а на
професията трябва да притежават образователно-к ва лификационна степен „бака лавър“
или „магистър“ по специалности от област на
висше образование „Социални, стопански и
правни науки“, професионално направление
„Икономика“.
Препор ъч и т ел но е на всек и т ри г од и н и
обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
986

НАРЕДБА № 30
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Касиер“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 345060 „Касиер“ от област на образование
„Стопанско управление и администрация“ и
професионално направление 345 „Администрация и управление“ 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 345060 „Касиер“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на първа
степен на професионална квалификация за
специалността 3450601 „Касиер“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 1
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват учебен план 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 345060 „Касиер“.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
п р о ф е си я т а „К асиер“ оп р еде л я о бщ ат а ,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията,
както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Касиер“
Професионално направление:
345

Администрация и управление

Наименование на професията:
345060

Касиер

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

3450601

Първа

Касиер
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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 първа степен на професионална квалификация по професията
„К асиер“ 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 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828/29.06.2007 г.,
Заповед № РД 09-1891/30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед
№ РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД09- 621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД- 091728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748
от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от
09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен
шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Касиер“
входящото минимално образователно равнище
за лица, навършили 16 години, е завършен
начален етап на основното образование или
успешно завършен курс за ограмотяване по
реда на Закона за насърчаване на заетостта.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията „Касиер“ с придобиване на първа степен на професионална
квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален
опит по други сродни 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.).
Касиерът може да работи в предприятия от
всички отрасли на стопанството, в държавната
администрация и финансовите институции.
Касиерът извършва касовите операции по
приемане, обмяна, съхраняване и предаване
на парични средства в левове и валута, както
и ценни книжа, съставя приходни и разходни
касови ордери, води касовите книги в левове и валута. В края на всеки работен ден
представя документите за осчетоводяване и
приключва касовата наличност, като сравнява
фактическата наличност на паричните суми
и ценни книжа с касовия остатък. Касиерът

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

на търговски обект издава касови бележки
и води касова книга на касов апарат с фискална памет.
Касиерът в отдел „Финансово обслужване“ изготвя разчетно-платежни ведомости
за заплати на работниците и служителите в
предприятието и изплаща заплатите в брой
или по банков път. Той приема и предава документи, свързани с изплащане на обезщетения
по болест, майчинство; изготвя документи за
пенсиониране на работниците и служителите;
изготвя всички справки, декларации, удостоверения, служебни бележки, свързани със
социалното и здравното осигуряване и с други
възнаграждения и обезщетения, изплащани
от предприятието.
Касиерът предава и получава платежни
документи, парични средс тва в левове, валута
и ценни книжа в обслужващите финансови
институции по предварително установен ред за
безопасност и охрана. Той съставя, обработва,
класира, подрежда и архивира финансовите
документи, изготвя периодични и текущи
финансови справки и отчети.
При изпълнение на служебните си задължения касиерът е подчинен на главния
счетоводител и взаимодейства с оперативни
счетоводители, работници и служители от
предприятието, доставчици, клиенти и други
лица. Касиерът в търговския обект е подчинен
на управителя на обекта и обслужва клиентите при плащане на покупките.
Касиерът носи отговорност за съставените от него първични счетоводни документи
и опазването на паричните средства, ценни
книжа и други активи на предприятието, с
които работи при изпълнение на професионалните си задължения. Той носи отговорност
за спазване на нормативните актове, срокове,
финансова дисциплина и вътрешния ред.
Касиерът в отдел „Финансово обслужване“ използва офис техника, вкл. компютър
със специализирани програмни продукти и
система за охрана на работното помещение.
Касиерът на търговски обект или на финансова институция работи с технически
средства за обслужване на клиенти – калкулатор, касов апарат с фискална памет, ПОС
терминал за разплащане с дебитни и кредитни
карти, устройство за разпознаване на фалшиви банкноти, баркод скенер, телефон, факс,
компютър, скенер, принтер и др.
Работното време на касиера е с нормална
продължителност в съответствие с Кодекса
на труда.
Касиерът трябва да притежава математически способности, усет за числа, отговорност,
дисциплинираност и самоконтрол, наблюда-
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телност, съобразителност и др. Трябва да
проявява лоялност към предприятието и да
пази фирмените тайни.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
При доби ли те п ърва ст епен на п рофесион а л н а к ва л ифи к а ц и я по п р о ф е си я т а
„Касиер“ могат да се обучават за придобиване на квалификация по професии от
професионални направления „Търговия на
едро и дребно“, „Финанси, банково и застрахователно дело“, „Счетоводство и данъчно
облагане“ „А дминистрация и управление“,
като обучението по общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професионални направления, и отрасловата
задължителна професионална подготовка по
професионално направление „А дминистрация и управление“ се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Касиер“, имат възможности за повишаване на квалификацията
си в курсове и семинари, организирани от
различни обучаващи институции, браншови
или професионални организации и др.
2.3. Въ змож нос т и за п рофесиона л на
реа лизац и я съгласно Нац иона лната к ласификация на професиите и длъжностите
(Н К П Д – 2 011), у т в ърден а с ъ с З а пов ед
№ 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 о т 30.05.2011 г. и РД- 01-529 о т
30.06.2011 г.
Придобилите първа степен на квалификация по професията „Касиер“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии)
от следните единични групи 5230 „Касиери
и продавачи на билети“, 4311 „Служители,
водещи счетоводни сметки и документи“,
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 и прилага правилата за безопасна работа и опазване на околната среда;
· познава основните икономически категории;
· позна ва с т опа нско т о ус т ройс т во на
страната;
· разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления;
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· търси правата и спазва задълженията
си в трудовия процес съгласно Кодекса на
т руда и разбира договорните отношени я
между работодател и работник;
· умее да работи в екип и прилага етични
норми на поведение;
· може да използва изчислителна и офис
техника.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
за д ъ л ж и т ел на п р о ф е сиона л на под г о т овка – единна за всички професии от направление „А дминистрация и управление“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава структурата и организацията
на предприятието, правата и задълженията
на длъжностните лица;
· х ара к т ери зи ра о т че т н и т е о б ек т и в
предприятията;
· позна ва основи т е на сче т овод но т о,
данъчното и осигурителното законодателство, свързани с изпълняваните от касиера
дейности;
· познава образците на стандартизираните
счетоводни документи;
· познава и спазва правилата за съставяне, обработване, сортиране и съхраняване
на отчетната документация;
· разбира задълженията и отговорностите,
които носи като участник в трудовия процес;
· може да използва основни статистически методи.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията „Касиер“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· разпознава официалните парични единици в обръщение;
· извършва парични, обменни и разплащателни операции;
· съставя документи, свързани с паричния
оборот на предприятието;
· води регистри, свързани с паричния
оборот на предприятието;
· изготвя разчетно-платежни ведомости
за заплати на работниците и служителите;
· познава изискванията на финансовия и
данъчния контрол;
· умее да планира и организира дейността
си в съответствие с нормативните срокове;
· работи със специализирани програмни
продукти;
· използва технически средства за обслужване на клиенти.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

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

Участие в дейността на предприятието при спазване на правилата за безопасни условия на труд и
трудовоправните норми
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. Работи правилно и безопасно с офис техниката
1.3. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Разпознава рискови ситуации, които могат да възникнат по
време на изпълнение на служебните си задължения
1.5. Предприема адекватно поведение в ситуация на инцидент
1.6. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ

Специфични за специалност 3450601 „Касиер“
Дейности по обслужване на паричния оборот в предприятието
2. Познава обектите на отчитане в 2.1. Характеризира отчетните обекти
предприятието
2.2. Описва стопанските операции, свързани с паричните средства
в левове и валута и тяхното счетоводно отчитане
2.3. Описва основните стопански операции, свързани с разчетните
взаимоотношения и тяхното счетоводно отчитане
2.4. Прилага изискванията на нормативните документи за отчитане
на паричните приходи в левове и валута – форми на разплащане,
регистриране на касова бележка и др.
2.5. Описва основните стопански операции за приходи и разходи,
както и за тяхното счетоводно отчитане
3. Обслужва клиенти при извърш- 3.1. Разпознава официалните парични знаци в левове
ване на парични операции
3.2. Различава отличителните знаци на фалшивите банкноти
3.3. Изчислява дължимата сума от клиенти с помощта на калкулатор, касов апарат или компютър
3.4. Използва баркод четец, устройство за разпознаване на фалшиви
банкноти и други технически средства при обслужване на клиенти
3.5. Приема суми в брой, като връща точно ресто или безкасово
с посттерминално устройство от клиенти
3.6. Издава касова бележка
3.7. Следи за коректността на данните
3.8. Отчита ежедневно своя оборот на касовия апарат в касовата книга
3.9. Прилага етични норми на поведение
4. Обслужва клиенти при обменни 4.1. Разпознава официалните парични знаци на използваните
операции във финансови инсти- валути в страната
туции
4.2. Различава отличителните знаци на фалшивите банкноти на
използваните валути в страната
4.3. Изчислява сделката по обменен курс
4.4. Извършва обмяната по приемането и предаването на паричните знаци в левове и валута
4.5. Издава касова бележка
4.6. Проверява коректността на данните
4.7. Прилага етични норми на поведение
5. Обслужва парични операции в 5.1. Посочва образците на първичните документи за теглене и
предприятие
внасяне на парични суми от или по банкови сметки – нарежданеразписка и вносна бележка
5.2. Попълва първичните документи за теглене и внасяне на парични суми от/по банкови сметки
5.3. Прилага правилата за теглене и внасяне на парични суми в
левове и валута от/по банкови сметки
5.4. Посочва образците на първичните документи за внасяне и
изплащане на парични суми по или от касата на предприятието – Приходен касов ордер (ПКО) и Разходен касов ордер (РКО)
5.5. Попълва ПКО и РКО за внасяне и изплащане на парични
суми по или от касата на предприятието
5.6. Разпознава официалните парични знаци в левове и валута
5.7. Различава отличителните знаци на фалшивите банкноти в
левове и валута
5.8. Работи коректно и точно при получаване и плащане на парични суми
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
5.9. Проявява съобразителност, като използва подходящи купюри
при работа с парични средства
5.10. Прилага правилата за съхраняване на паричните ценности
в предприятието

6. Участва в отчитане на движе- 6.1. Прилага правилата на документооборота на паричните среднието на паричните средства в ства по съставяне, сортиране, класиране, обработка, архивиране
и съхранение на счетоводната документация
предприятието
6.2. Изброява регистрите за отчитане на паричните средства в
предприятието
6.3. Прилага правилата за водене на регистрите за отчитане на
паричните средства в предприятието
6.4. Записва в касова книга извършените касови операции за деня
6.5. Подпомага дейността на счетоводителя при осчетоводяване
на касовите операции за деня
6.6. Приключва ежедневно касовата книга
6.7. Сравнява касовата наличност с наличността в касовата книга
6.8. Прилага правилата и реда за провеждане на инвентаризация
на паричните средства
6.9. Изброява изискванията към материалноотговорните лица във
връзка с паричните средства
6.10. Съдейства при провеждане на инвентаризации
Дейности по отчитане на възнагражденията на работниците и служителите
7. Изготвя разчетно-платежни ве- 7.1. Прилага нормативните актове по изготвяне на разчетно-платежни ведомости за заплати
домости за заплати
7.2. Спазва сроковете за изготвяне на разчетно-платежната ведомост за заплати
7.3. Подготвя в срок необходимите данни за начисляване на заплати – справки за постъпили и напуснали работници и служители,
отпуски, отработено време, аванси и др.
7.4. Изготвя разчетно-платежни ведомости ръчно или с помощта
на специализиран програмен продукт
7.5. Съставя платежни документи по разчетно-платежната ведомост – преводи към бюджета, НОИ, други дебитори, кредитори и др.
7.6. Предоставя разчетно-платежната ведомост в счетоводството
за осчетоводяване на начисленията за работни заплати
7.7. Изплаща работните заплати в брой или по банков път
8. Съставя справки, свързани с въз- 8.1. Посочва образците и правилата за попълване (съставяне) на
награжденията на лицата по трудови справките, свързани с изплатени суми на лица по трудови и извънтрудови правоотношения
и извънтрудови правоотношения
8.2. Използва програмните продукти на държавната администрация
за изготвяне на декларации и справки, свързани с възнагражденията на персонала и други лица
8.3. Прилага правилата при изчисления на болнични листове и
придружителни формуляри, които се представят в НОИ, съгласно
действащата нормативна уредба
8.4. Спазва сроковете, в които се представят декларации и справки по
изплатени суми на лица по трудови и извънтрудови правоотношения
8.5. Попълва образци на документи при пенсиониране на работници и служители
8.6. Попълва служебни бележки за изплатени суми на лица по
трудови и извънтрудови правоотношения
Работа с офис техника при изпълнение на служебните задължения
9. Изпълнява дейности, свързани
с писмени комуникации, работа с
компютър, офис техника и използва
Интернет

9.1. Прилага изискванията за използване, поддържане и опазване
на офис техниката, с която работи
9.2. Използва калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно оборудване, компютър
9.3. Прилага правилата за работа с компютър
9.4. Използва текстообработваща програма, електронна таблица,
база данни
9.5. Използва комуникацията чрез интернет – получава и изпраща
писма от и по електронна поща, намира информация
9.6. Въвежда, обработва и архивира информация в програмни
продукти, разпространявани от структури на държавната администрация – НАП, НОИ и др.
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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, интернет, 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 обу чение по практика: работно м ясто
на всеки обучаван (работна маса и стол),
компютър, подходящи програмни продукти
за текстообработка, електронни таблици,
база данни, интернет, учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на
табла, платно за прожектиране, принтер,
касов апарат, 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, касов апарат, устройство за
разпознаване на фалшиви банкноти и за
всеки обучаван – работно място с компютър,
интернет, изчислителна техника, подходящи
програмни проду кти за текстообработка,
електронни таблици, база данни, програмни
проду кти за работна заплата, програмни
продукти, разпространявани от държавната
администрация, и подходящи видеофилми.
Трябва да бъдат осигу рени 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 специалност от област
„С оц иа л н и, с т опа нск и и п ра вн и нау к и“,
професионално направление „Икономика“.
Препоръчително е на всеки три години
обу чаващите да преминават ку рс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
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НАРЕДБА № 31
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Снабдител“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
345080 „Снабдител“ от област на образование
„Стопанско управление и администрация“ и
професионално направление 345 „Администрация и управление“ 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 345080 „Снабдител“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на първа
степен на професионална квалификация за
специалността 3450801 „Снабдител“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 1 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват 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 345080 „Снабдител“.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията „Снабдител“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията,
както 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 утвърж даване
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
„Снабдител“
Професионално направление:
345

Администрация и управление

Наименование на професията:
345080

Снабдител

Специалност:

Степен на професиона лна к ва лификация:

3450801

Първа

Снабдител

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за у ченици и за
лица, навършили 16 години
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията
„Снабдител“ 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 № РД09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621
от 18.05.2010 г., Заповед № РД- 09-1728 от
1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията
„Снабдител“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16
години, е завършен начален етап на основ-
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ното образование или успешно завършен
курс за ограмотяване по реда на Закона за
насърчаване на заетостта.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията „Снабдител“
с придобиване на първа степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или
професионален опит.
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.)
Снабдителят извършва трудовата си дейност в предприятие от различни отрасли на
стопанството.
Снабдителят извършва дейности по заявяване и закупуване на стоки и материали.
Той изготвя поръчки и заявки, организира, придружава и контролира правилното
транспортиране на стоките и материалите
и оформя отчетните документи за целия
процес на доставка при тяхното предаване
в склада.
Той проверява съответствието между фактическото състояние на стоки и материали,
както и отразените в придружаващите документи реквизити. В индустриалните предприятия той разработва месечен график за
материалното осигуряване на производството и координира доставките на материали.
В търговските предприятия и услугите той
разработва месечен график за осигуряване на
стоки и материали съгласно потребностите
и сезонните особености. Снабдителят следи
за спазването на графиците.
Снабдителят получава заявки за потребностите от стоки и материали, проучва предложенията на предприятията доставчици и
избира най-благоприятните ценови равнища
за доставка. Той под държа картотека за
доставяните стоково-материални ценности
и данни за доставчиците.
При изпълнение на служебните си зад ъ л жен и я снабд и т ел я т поп ъ л ва о т че т н и
документи, свързани с процеса на доставката
на стоково-материалните ценности. Той получава парични суми и извършва плащания
на доставки в брой.
Снабдителят подготвя и представя в счетоводството текущи и периодични стоковоматериални и финансови справки и отчети.
При изпълнение на служебните си задължения снабдителят комуникира с доставчици, отговорници на складове, транспортни
работници, счетоводители, касиери и др.
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Той носи отговорност за стоково-материални ценности, за поверените му парични
средства и за опазване на фирмени тайни.
Работното място на снабдителя е най-често в офиса или в склада на предприятието,
но неговите задължения изискват често да
пътува. Работи с офис техника.
Работното време на снабдителя е с нормална продължителност в съответствие с
Кодекса на труда.
Снабдителят трябва да умее да работи в
екип, да проявява наблюдателност, съобразителност, самодисциплина, отговорност,
коректност, лоялност към предприятието,
умение за планиране и организиране, да не
е конфликтна личност.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията „Снабдител“ могат да се обучават за придобиване
на квалификация по професии от професионална област „Стопанско управление и
администрация“, като обучението по общата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професионални направлени я, и отрасловата задъл ж ителна професионална подготовка по професионално
направление „Администрация и управление“
се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Снабдител“, 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 реа лизац и я съгласно Нац иона лната к ласифи к а ц и я на п р о ф е си и т е и д л ъ ж но с т и т е
(НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД01-931 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 първа степен на квалификация по професията „Снабдител“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии)
от следната единична група 4321 „Персонал,
водещ стокови документи“, 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 правилата за здравословни и
безопасни условия на труд;
· позна ва с т опа нско т о ус т ройс т во на
страната;
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· разбира съществуващите икономически
отношения и процеси;
· познава основните икономически понятия;
· търси правата и спазва задълженията
си в трудовия процес съгласно Кодекса на
труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· работи в екип и прилага етични норми
на поведение;
· работи с изчислителна и офис техника;
· въвеж да, редактира и съхранява информаци я с помощта на компют ър и да
използва интернет.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално
направление „Администрация и управление“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава законодателството и съответните административни процедури, свързани
с изпълняваните дейности;
· познава структурата и организацията
на предприятието, правата и задълженията
на длъжностните лица;
· характеризира обектите на имуществото
в предприятията и тяхното отчитане;
· по з н а в а и с п а з в а и з ис к в а н и я т а з а
документиране на доставките на стоки и
материали;
· съставя и работи с отчетна документация;
· разбира задълженията и отговорностите,
които носи като участник в трудовия процес.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Снабдител“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и използва правилно отчетните
измерители и основните стоковедни характеристики на стоките и материалите;
· спазва технологичната последователност
на процеса при доставката, приемането и
съхранението на стоките и материалите;
· познава правилата за транспорт и съхранение на стоките и материалите;
· подбира методите за конт рол върх у
качеството и годността на стоките и материалите;
· позна ва изиск ва н и я та п ри пари ч н и
плащания по доставки;
· планира и организира дейността си в
съответствие с регламентирани срокове;
· познава и изпълнява нормативните изисквания за сортиране, класиране, съхранение
и архивиране на отчетна документация.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

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

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 правилата за здравословни и безопасни условия
на труд
1.2. Работи правилно и безопасно с офис техниката
1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място и
технологичното оборудване в съответствие със здравословните
и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Не замърсява с работата си околната среда
1.6. Оказва долекарска помощ

2. При ла га общ и и коном и ческ и 2.1. Характеризира основните икономически понятия
знания и трудовоправни норми в 2.2. Описва структурата и организацията на предприятието,
област-та на професията
правата и задълженията на длъжностните лица
2.3. Прилага изискванията на нормативните документи, свързани с трудовоправните отношения – работно време, отпуски,
форми на заплащане и др.
2.4. Изброява правата и задълженията на снабдителя по длъжностна характеристика
2.5. Съставя документи, свързани с трудовоправните отношения – молба, заявление, автобиография, мотивационно писмо
и др.
2.6. Изброява правата и задълженията на материално отговорните лица при отчитане на стоково-материални ценности и
парични средства
Специфични за специалност 3450801 „Снабдител“
Организация на доставката на стоково-материални ценности
3. Изпълнява подготвителни дей- 3.1. Изготвя график на процеса по доставката на стоки и маности, свързани с доставката на териали
стоково-материални ценности
3.2. Изброява звената, от които трябва да получава заявки за
доставки, според организационната структура на предприятието
3.3. Описва технологичните и сезонните изисквания към количеството и качеството на доставяните стоки и материали
3.4. Обработва и сортира получените заявки за доставки на
стоки и материали
3.5. Изготвя писма за предоставяне на оферти от страна на
доставчиците
3.6. Обработва получената информация, като избира подходящите условия за доставка
3.7. Подготвя предложение за сключване на договор за доставка
3.8. Уточнява детайлите, свързани с доставките
3.9. Подготвя заявка за поръчка на избрания доставчик, като
отразява номенклатури, мярка, количество, качество, единична
цена, срок за доставка, начин на плащане и др.
3.10. Сортира, класира и архивира работната документация при
подготовката за доставка на стоки и материали
3.11. Създава база данни с информация за доставчиците: адрес,
телефон, факс, лице за контакт, идентификационни номера,
номенклатури, цени и др.
4. Изпълнява дейности по доставката 4.1. Планира оптимален маршрут за доставка на стоки и материали
на стоки и материали
4.2. Приема стоково-материалните запаси от склада на предприятието доставчик
4.3. Осъществява контрол върху съответствието на стоките
и материалите спрямо отразените данни в придружителните
документи – фактура, товарителница, стокова разписка и др.
4.4. Контролира годността и качеството на доставяните стоки
и материали
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
4.5. Проверява изчисленията в придружителните документи
4.6. Следи за оптималното подреждане на стоките и материалите
в транспортното средство
4.7. Прилага правилата за съхранение по време на транспорт
на стоките и материалите
4.8. Организира разтоварване и предаване на стоките и материалите в склада на предприятието
4.9. Организира дейностите, свързани с уреждане на рекламации
и спорове по доставки

5. Изпълнява финансови и отчетни- 5.1. Описва стандартизираните отчетни документи, свързани с
чески операции, свързани с осъщест- процеса на доставка на стоки и материали
вените доставки
5.2. Посочва паричните единици в обръщение и отличителните
им знаци
5.3. Извършва плащания по фактури за доставки на стоки и
материали
5.4. Съставя отчетни документи, свързани с процеса на доставка
на стоки и материали
5.5. Води аналитична отчетност за стоките и материалите
5.6. Изготвя текущи и периодични справки и отчети за осъществените доставки
5.7. Обработва, сортира, класифицира, подрежда и архивира
отчетната документация на доставките
Използване на информационни и комуникационни технологии
6. Изпълнява дейности с помощта на 6.1. Работи с компютър – въвежда, обработва и съхранява ининформационни и комуникационни формация в текстообработваща програма и електронна таблица
технически средства
6.2. Намира информация в интернет
6.3. Използва електронна поща
6.4. Използва офис техника – факс, скенер, копирна машина,
уред за унищожаване на документи, калкулатор и др.
6.5. Води разговори чрез различни комуникационни средства,
като спазва правилата за делово общуване

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, интернет, 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, устройство за разпознаване на фалшиви
банкноти 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 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.
1078
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НАРЕДБА № 32
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Икономист“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
345120 „Икономист“ от област на образование
„Стопанско управление и администрация“ и
професионално направление 345 „Администрация и управление“ 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 345120 „Икономист“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалностите 3451201 „Индустрия“, 3451202
„Търговия“, 3451203 „Земеделско стопанство“
и 3451204 „Икономика и мениджмънт“.
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
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 345120 „Икономист“.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията „Икономист“ 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 и отменя Наредба № 4
от 2006 г. за придобиване на квалификация
по професията „Икономист-мениджър“ (ДВ,
бр. 10 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
„Икономист“
Професионално направление:
345

Администрация и управление

Наименование на професията:
345120

Икономист

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

3451201

Индустрия

Трета

3451202

Търговия

Трета

3451203

Земеделско сто- Трета
панство

3451204

И ко н о м и к а и Трета
мениджмънт

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
„Икономист“ 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 04 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД- 091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298
от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.,
Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед
№ РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото ми-
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нимално образователно равнище за ученици е
завършен седми клас или завършено основно
образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Икономист“ 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 „Икономист“ 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 „Икономист“ с придобиване на трета степен на
професионална квалификация кандидатстват
лица, завършили обучение за придобиване на
професионална квалификация по професиите
„Финансов отчетник“, „Сътрудник в бизнес
услуги“ и „Сътрудник за малък и среден
бизнес“ с придобиване на втора степен на
професионална квалификация или „Касиер“,
„Калкулант“ и „Снабдител“ с придобиване на
първа 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 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.)
Икономистът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация, като
спазва Кодекса на труда, Инструкцията за
п ро т и вопож арна ох ра на, Пра ви л н и к а за
вътрешния ред на организацията и всички
други законови и подзаконови актове, които
се отнасят за конкретната дейност.
Рабо т но т о м у време е фи кси ра но, но
понякога се налага да работи и в почивните и/или празничните дни. Има делови и
представителен стил на облекло. Участва в
планирането на дейността на предприятието
и в реализацията на плана. Взема участие в
разработване на организационната структура
на предприятието. Извършва проучвания,
събира, обработва и анализира информация.
Планира потребността от персонал. Участва в
организацията на дейността на предприятието,
в търсенето, подбора и квалификацията на
персонала. Разрешава конфликти. Оценява
професионалното развитие на персонала.
Икономистът осъществява организацията
на труда на персонала, възлага ежедневната
работа и разпределя оперативните задачи.
Конт ролира качественото изпълнение на
за дачи те. Участ ва п ри наблюдение, кон-
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статиране и анализиране на резултатите.
Мотивира служителите при изпълнение на
конкретните задължения. Изготвя отчети и
набелязва мерки.
Икономистът осигурява стопанската дейност с необходимите ресурси. Участва в управлението на имуществото на предприятието.
Осъществява контакти и взаимодействие с
останалите подразделения в организацията. Организира маркетинговата дейност на
предприятието. Участва в ценообразуването.
Изготвя оферти. Осъществява контакти с
клиенти, води търговски преговори, сключва
сделки и контролира изпълнението им. Организира дистрибуцията. Осигурява финансови
средства за доставките на суровини и материали и избира формата на плащане. Поддържа
контакти с финансови и други институции и
организира взаимоотношенията с тях. Следи
приходите, разходите и финансовия резултат
от дейността на предприятието. Участва в
управлението и анализа на финансово-икономическото състояние. Познава и прилага
нормативни документи. Ползва информационни техники и приложен софтуер. Работи с
офис техника. Установява и поддържа международни контакти. Участва в стратегическото
управление на предприятието, инвестициите
и качеството.
Икономистът следва да притежава комуникативни умения, способности за работа в
екип, да проявява инициативност и предприемачески умения, коректност, отговорност и
прецизност. Добре да организира работното
време, да умее да взема бързи и адекватни
решения и да спазва морално-етичните норми
на поведение.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Работата на икономиста изисква бърза
реакция към променящите се изисквания по
отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции. Икономическите
промени налагат непрекъснато повишаване
на професионалната квалификация.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Икономист“, 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 „Икономист“ могат да
постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 2631 „Икономисти“,
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
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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 правната уредба за здравословни
и безопасни условия на труд, познава и прилага основните правила за безопасна работа с
офис техниката на работното място, познава
и използва личните предпазни средства, не
замърсява при работа околната среда;
· формулира проблеми и въпроси, прави
отчет за извършената работа;
· умее да работи в екип, да изпълнява
конкретни задачи с членовете на екипа, като
им съдейства и търси помощ от тях, отнася
се с чувство на отговорност при изпълнение
на поставените му задачи;
· познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления, прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
· познава пазарните отношения, мястото
и ролята на отделните лица, предприятия,
институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;
· изработва и оформя работна документа ц и я, п ри лага елемен тарни т ех ник и на
презентиране;
· спазва трудовото законодателство, разбира
договорните отношения между работодател и
работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда;
· разбира своята роля и значение в дейността
на предприятието, както и необходимостта от
непрекъснато повишаване на професионалната
си квалификация;
· разбира последствията от поведението
си и поема отговорност за своите действия;
· познава и прилага общите правила за
работа с компютър, умее да ползва програмни
продукти, както и съвременните технологии
за изпълнение на технически задачи от професионалната му област, може да работи с
офис оборудването;
· осъществява ефективна комуникация с
клиентите на предприятието и с колегите си;
· прилага иновационни подходи в дейността
си и демонстрира предприемачески умения;
· прилага знанията си по чужд език при
осъществяване на устна и писмена комуникация с чуждестранни партньори.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка за
направление „Администрация и управление“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава структурата и организацията на
предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
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· познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване,
сортиране и съхраняване на информацията;
· разбира задълженията и отговорностите,
които носи като участник в трудовия процес,
организира ефективно работното си време и
работното си място;
· планира и организира изпълнението на
текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
· оценява качеството на извършената работа
съгласно нормативните изисквания;
· анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда;
· анализира възможностите, заплахите,
силните и слабите страни на предприятието;
· описва основните документи и процеса
за кандидатстване и управление на проекти,
финансирани от ЕС;
· организира, планира и контролира маркетинговата дейност;
· организира транспортната дейност в
предприятието;
· посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;
· характеризира методите за проучване и
сегментиране на пазара; определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
· описва основните цели и структура на
стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната
политика на предприятието;
· подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;
· проучва потребителското поведение и
факторите, влияещи на начина за вземане на
решение за покупка;
· идентифицира, проучва и класифицира
доставчиците на материали, суровини, техника
и оборудване, сервизни услуги;
· прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Икономист“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и прогресивни
подходи на персоналния мениджмънт;
· анализира ситуацията, открива проблеми
и разработва предложения за решаването им;
· познава значението на качеството на
продукта за съществуването и развитието на
предприятието;
· познава видовете разходи и процеса на
калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране;
· познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции,
разчита, разбира, интерпретира и обработва
документацията, свързана с тях;
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· характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали,
детайли, възли, незавършено производство и
готова продукция и т.н.;
· подготвя презентация за дейността на
предприятието на изложения и панаири;
· прилага различни методи и техники за
планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент,
съхранение, транспорт, администриране и др.;
· прилага унифицирани и стандартизирани
форми на финансово-счетоводните документи;
· характеризира съдържанието и етапите
на подготовка на административна, търговска,
4. Резултати от ученето
Компетенции
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транспортна, складова, тръжна и проектна
документация;
· изготвя производствена програма на
предприятието – номенклатура, асортимент
и качество на продукцията;
· изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски
решения;
· посочва основни подходи за разработване
на бизнес стратегия;
· анализира и прогнозира дейността на
предприятието;
· разработва основната структура на бизнес план;
· съставя и чете документи от професионалната си област на чужд език.

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Икономист“
1. Спазва правилата за здравословни 1.1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия
и безопасни условия на труд и опазва на труд
околната среда при изпълнение на 1.2. Обслужва правилно и безопасно технологичното оборудване
служебните си задължения
1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място и
технологичното оборудване в съответствие със здравословните
и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Не замърсява с работата си околната среда
1.6. Оказва долекарска помощ
2. Познава стопанското устройство 2.1. Изброява правните форми на предприятието и техните прена страната, разбира съществува- димства и недостатъци
щ и те икономи ческ и о т ношени я, 2.2. Обяснява организационната и управленската структура на
ст ру к т у рата и организаци ята на предприятието
2.3. Разпознава функционалните връзки между отдели и работни
предприятието
места
2.4. Анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда
2.5. Анализира възможностите, заплахите, силните и слабите
страни на предприятието
2.6. Обяснява връзките и зависимостите между предприятие,
община и държавните институции
2.7. Характеризира институции за финансови услуги
2.8. Формулира целите, задачите, структурата и основното съдържание на фирмената политика
2.9. Описва целите, задачите и формите на фирмената култура
3. Познава основите на трудовото 3.1. Изброява общите принципи на трудовото законодателство
законодателство, разбира договорни- 3.2. Описва основните елементи на трудовия договор
те отношения между работодател и 3.3. Дефинира правата и задълженията на участниците в труработник съгласно Кодекса на труда довия процес
3.4. Провежда интервю за постъпване на работа
3.5. Използва подходите и критериите за оценка на кандидатите
за работа
3.6. Характеризира основните права и задължения по длъжностната характеристика
3.7. Различава различните форми за повишаване на квалификацията
4. Работи самостоятелно и в екип 4.1. Характеризира правата и отговорностите като участник в
трудовия процес – самостоятелно или в екип
4.2. Подрежда възложените и текущите задачи по приоритет
4.3. Организира работното си време
4.4. Планира и организира изпълнението на текущите си задачи
4.5. Разрешава възможни критични ситуации, свързани с трудовата дейност
4.6. Прави отчет на извършената работа
4.7. Организира екип за изпълнение на задачите – цели, състав,
задачи, план, организация на изпълнението, отчет на извършената работа
4.8. Възлага, инструктира и контролира качественото изпълнение на задачите
4.9. Формулира и решава проблеми в работния екип
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

5. Познава видовете документация – 5.1. Изброява стандартизираните образци на финансово-счетофи на нсово - сче т овод на, ба н кова, водна, банкова, данъчна и митническа документация
данъчна и митническа
5.2. Характеризира основната структура и изисквания за попълване на тръжна и проектна документация
5.3. Изрежда основните елементи на нормирането и заплащането
на труда
5.4. Посочва стандартизираните статистически форми за отчет
на дейността
5.5. Описва основните документи и процеса за кандидатстване
и управление на проекти, финансирани от ЕС
6. Познава методите за маркетин- 6.1. Обяснява основните маркетингови понятия
гово проучване и позициониране на 6.2. Характеризира организацията, планирането и контрола на
стоката на пазара
маркетинговата дейност
6.3. Посочва методите за проучване и анализ на пазара и пазарните сегменти
6.4. Характеризира иновационната политика на предприятието
6.5. Описва елементите на стоковата и ценовата политика на
предприятието
6.6. Характеризира провеждането на оптимална пласментна
политика
7. Изпълнява дейности, свързани 7.1. Прилага инструкциите за използване, поддържане и опазване
с писмени комуникации, работа с на офис техниката, с която работи
компютър, офис техника, и използва 7.2. Използва: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно обоинтернет
рудване
7.3. Прилага правилата за работа с компютър, знае и може да
използва: текстообработваща програма, електронна таблица,
база данни
7.4. Прилага правилата за използване на електронен подпис и
умее да ги прилага при изпращане на данни, справки, отчети и
други към ползвателите на конкретната информация
7.5. Използва комуникацията чрез интернет – получава и изпраща писма от и по електронна поща, намира информация от
различни уебстраници
7.6. Въвежда, обработва и архивира информация в програмни
продукти, разпространявани от структури на държавната администрация
8. Познава и може да работи с ком- 8.1. Прилага изискванията за работа и опазване на компютър,
пютър и с друга офис техника
принтер, скенер, факс, телефон, копираща техника
8.2. Използва специализирани програмни продукти
8.3. Прилага текстообработващи програми, програми за оформяне
на електронни таблици, програми за презентиране
9. Осъществява ефективна комуни- 9.1. Посочва елементите на комуникационната политика
кация, включително на чужд език 9.2. Използва интернет
9.3. Умее да комуникира и общува с колеги, ръководители и
контрагенти
9.4. Води разговори и осъществява комуникация с различни
технически средства
9.5. Използва основната професионална терминология на чужд
език – писмено и устно
Специфични за специалност 3451201„Индустрия“
10. Познава особеностите и органи- 10.1. Прилага нормативната уредба, регламентираща икономизацията на индустриалната дейност ческата дейност в индустриалното предприятие
10.2. Характеризира особеностите на отрасъла
10.3. Характеризира дейността и организацията на индустриалното
предприятие – проучване, снабдяване, производство, пласмент,
съхранение, транспорт, администриране и др.
10.4. Посочва структурата и функциите на предприятието
10.5. Описва системата за оценка на качеството на извършената
работа в съответствие с нормативните изисквания
10.6. Различава предназначението и функциите на оборудването
в индустрията, както и начините за безопасна работа с него
10.7. Разпознава видовете техника, с която се работи в предприятието, и правилата за работа с нея
10.8. Описва и класифицира имуществото на предприятието
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

11. Познава и прилага технологията 11.1. Идентифицира, проучва и класифицира доставчиците
и механизмите за осъществяване на 11.2. Изготвя производствена програма на предприятието – ностопанските операции
менклатура, асортимент и качество на продукцията
11.3. Анализира и оценява производствените фактори и финансовите резултати на предприятието
11.4. Характеризира снабдяването, съхранението, изписването на
суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство
и готова продукция и т.н.
11.5. Характеризира организацията на транспортната дейност в
предприятието
11.6. Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
11.7. Дефинира съдържанието и формите на търговски преговори
11.8. Подготвя презентация за дейността на предприятието на
изложения и панаири
12. Познава особеностите в упра- 12.1. Изброява основните управленски функции и начините за
влението на индустриалното пред- вземане на управленски решения
приятие
12.2. Посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия
12.3. Анализира и прогнозира дейността на предприятието
12.4. Разработва основната структура на бизнес план
12.5. Прилага различни методи и техники за планиране дейността
на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.
12.6. Подбира източниците на финансиране на дейността и управлява паричните потоци на предприятието
12.7. Характеризира основните показатели на стопанската дейност на предприятието
12.8. Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми
за труд, материали, енергия и т.н.
12.9. Характеризира системата за контрол на изпълнението на
задачите и оценка на качеството
12.10. Анализира и синтезира информация от различните отдели
и предлага управленски решения
13. Разч и та, изг о т вя и поп ъ л ва
документи, свързани с индустриалната дейност и документооборота в
предприятието

13.1. Прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи
13.2. Съставя протоколи, сведения, доклади и отчети
13.3. Характеризира съдържанието и етапите на подготовка на
административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и
проектна документация
13.4. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга
информация

Специфични за специалност 3451202 „Търговия“
14. Познава особеностите и орга- 14.1. Прилага нормативната уредба, регламентираща икономинизацията на търговската дейност ческата дейност в търговското предприятие
14.2. Характеризира особеностите на отрасъла
14.3. Характеризира дейността и организацията на търговското
предприятие – проучване, снабдяване, пласмент, съхранение,
транспорт, администриране и др.
14.4. Посочва структурата и функциите на предприятието
14.5. Прилага системата за оценка на качеството на извършената
работа в съответствие с нормативните изисквания
14.6. Описва предназначението и функциите на оборудването в
търговията, както и начините за безопасна работа с него
14.7. Разпознава видовете техника, с която се работи в предприятието, и правилата за работа с нея
14.8. Описва и класифицира имуществото на предприятието
15. Познава технологията на тър- 15.1. Идентифицира българския и международния пазар на стоки
говските операции
по предмета на дейност на предприятието
15.2. Характеризира методите за проучване и сегментиране на
пазара, определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен
прозорец
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
15.3. Описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната
политика на предприятието
15.4. Идентифицира, проучва и класифицира доставчиците
15.5. Идентифицира, проучва и класифицира клиентите
15.6. Характеризира организацията на снабдяването, съхранението,
пласмента (продажбите) и транспорта на търговското предприятие
15.7. Характеризира финансовите и нефинансовите институции
и отношенията с тях
15.8. Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
15.9. Описва съдържанието и формите на търговски преговори
15.10. Подготвя презентация за дейността на предприятието на
изложения и панаири

16. Познава и прилага механизмите 16.1. Подбира подходи и методи за позициониране на стоката
за осъществяване на търговските на пазара
операции
16.2. Ползва различни подходи и методи за осъществяване на
контакти с клиенти
16.3. Характеризира дистрибуцията на стоките
16.4. Посочва формите на плащане при търговските операции
16.5. Характеризира приходите, разходите и финансовия резултат
от търговската дейност
16.6. Проучва и анализира търсенето и предлагането на стоки
16.7. Обяснява ролята на цените
16.8. Проучва потребителското поведение и факторите, влияещи
на начина за вземане на решение за покупка
16.9. Използва основните инструменти за реклама и стимулиране
на продажбите
16.10. Избира формата на обслужване в зависимост от вида на
търговското предприятие
17. Познава особеностите в упра- 17.1. Изброява основните управленски функции и начините за
влението на търговската дейност
вземане на управленски решения
17.2. Посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия
17.3. Анализира и прогнозира дейността на предприятието
17.4. Разработва основната структура на бизнес план
17.5. Прилага различни методи и техники за планиране дейността
на предприятието – проучване, снабдяване, пласмент, съхранение,
транспорт, администриране и др.
17.6. Подбира източниците на финансиране на дейността и управлява паричните потоци на предприятието
17.7. Характеризира основните показатели на стопанската дейност
на предприятието
17.8. Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми
за труд, материали, енергия и т.н.
17.9. Характеризира системата за контрол на изпълнението на
задачите и оценка на качеството
17.10. Анализира и синтезира информация от различните отдели
и предлага управленски решения
18. Разч и та, изг о т вя и поп ъ л ва
документи, свързани с търговската дейност и документооборота в
предприятието

18.1. Прилага унифицирани, стандартни форми на документи
18.2. Работи с финансово-счетоводни документи
18.3. Подготвя и съставя протоколи, сведения, доклади и отчет
18.4. Характеризира съдържанието и етапите на подготовка на
административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и
проектна документация
18.5. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга
информация

Специфични за специалност 3451203 „Земеделско стопанство“
19. Познава особеностите и органи- 19.1. Прилага нормативната уредба, регламентираща икономизацията на земеделското стопанство ческата дейност в земеделското стопанство
19.2. Характеризира особеностите на отрасъла
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Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:
19.3. Характеризира дейността и организацията на земеделското
стопанство – сеитбооборот, животновъден фонд, снабдяване с
торове, препарати, фуражи, фуражопроизводство, производство
на растителна и животинска продукция, първична преработка,
съхранение, растителна и ветеринарна защита, пласмент, транспорт, администриране и др.
19.4. Посочва структурата и функциите на земеделското стопанство
19.5. Прилага системата за оценка на качеството на извършената
работа в съответствие с нормативните изисквания
19.6. Описва предназначението и функциите на оборудването в земеделското стопанство, както и начините за безопасна работа с него
19.7. Разпознава видовете техника, с която се работи в земеделското стопанство, и правилата за работа с нея
19.8. Описва и класифицира имуществото на земеделското стопанство
20. Познава и прилага технологията 20.1. Характеризира състоянието на поземлените ресурси и жии механизмите на стопанските опе- вотновъдния фонд на стопанството
рации в земеделското стопанство 20.2. Описва земеустройствения проект на стопанството
20.3. Идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на
торове, препарати, фуражи, лекарства, селскостопанска техника
и оборудване, сервизни услуги
20.4. Изготвя производствена програма на стопанството – номенклатура, асортимент и качество на продукцията
20.5. Анализира и оценява производствените фактори и финансовите резултати на стопанството
20.6. Характеризира организацията на транспортната дейност в
стопанството
20.7. Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
20.8. Описва съдържанието и формите на търговски преговори
20.9. Подготвя презентация за дейността на стопанството на
изложения и панаири
21. Познава особеностите в управле- 21.1. Изброява основните управленски функции и начините за
нието на земеделското стопанство вземане на управленски решения
21.2. Посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия
21.3. Анализира и прогнозира дейността на стопанството
21.4. Разработва основната структура на бизнес план
21.5. Прилага различни методи и техники за планиране дейността
на стопанството – проучване, снабдяване, производство, пласмент,
съхранение, транспорт, администриране и др.
21.6. Подбира източниците на финансиране на дейността и управлява паричните потоци на стопанството
21.7. Характеризира основните показатели на стопанската дейност
на стопанството
21.8. Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми
за труд, материали, енергия и т.н.
21.9. Характеризира системата за контрол на изпълнението на
задачите и оценка качеството
21.10. Анализира и синтезира информация от различните отдели
(звена) и предлага управленски решения
22. Разч и та, изг о т вя и поп ъ л ва 22.1. Прилага унифицирани, стандартни форми на документи
документи, свързани със земедел- 22.2. Използва финансово-счетоводните документи
ската дейност и изискванията на 22.3. Съставя протоколи, сведения, доклади и отчети
документооборота в земеделското 22.4. Характеризира съдържанието и етапите на подготовка на
административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и
стопанство
проектна документация
22.5. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга
информация
Специфични за специалност 3451204 „Икономика и мениджмънт“
23. Познава особеностите и орга- 23.1. Прилага нормативната уредба, регламентираща икономинизацията на стопанската дейност ческата дейност в предприятието
23.2. Характеризира особеностите на стопанската дейност
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
23.3. Организира дейност та на предприятието – проу чване,
снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт,
администриране и др.
23.4. Посочва структурата и функциите на предприятието
23.5. Описва предназначението и функциите на оборудването
в предприятието, както и начините за безопасна работа с него
23.6. Разпознава видовете техника, с която се работи в предприятието, и правилата за работа с нея
23.7. Описва и класифицира имуществото на предприятието

24. Познава и прилага
т ех нолог и я та и меха н изм и т е за
осъществяване на стопанските операции

24.1. Идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на
материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги
24.2. Изготвя производствена програма на предприятието – номенклатура, асортимент и качество на продукцията
24.3. Анализира и оценява производствените фактори и финансовите резултати на предприятието
24.4. Характеризира организацията на транспортната дейност в
стопанството
24.5. Разграничава финансовите и нефинансовите институции и
отношенията с тях
24.6. Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
24.7. Описва съдържанието и формите на търговски преговори
24.8. Подготвя презентация за дейността на стопанството на
изложения и панаири

25. Познава особеностите в упра- 25.1. Изброява основните управленски функции и начините за
влението на стопанската дейност вземане на управленски решения
25.2. Посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия
25.3. Анализира и прогнозира дейността на предприятието
25.4. Разработва основната структура на бизнес план
25.5. Прилага различни методи и техники за планиране дейността
на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.
25.6. Подбира източниците на финансиране на дейността и управлява паричните потоци на предприятието
25.7. Характеризира основните показатели на стопанската дейност на предприятието
25.8. Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми
за труд, материали, енергия и т.н.
25.9. Характеризира системата за контрол на изпълнението на
задачите и оценката на качеството
25.10. Анализира и синтезира информация от различните отдели
(звена) и предлага управленски решения
26. Разч и та, изг о т вя и поп ъ л ва 26.1. Прилага унифицирани, стандартни форми на документи
документи, свързани с дейността и 26.2. Използва финансово-счетоводните документи
документооборота в предприятието 26.3. Съставя протоколи, сведения, доклади и отчети
26.4. Характеризира съдържанието и описва етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова,
тръжна и проектна документация
26.5. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга
информация
27. Познава и изследва влиянието на
факторите на външната и вътрешната среда (нормативни, икономически
и организационни) върху развитието
на предприятието

27.1. Изброява правните форми на предприятието и техните
предимства и недостатъци
27.2. Характеризира организационната структура на предприятието
27.3. Разбира и анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда
27.4. Анализира възможностите, заплахите, силните и слабите
страни на предприятието
27.5. Анализира пазара и конкуренцията
27.6. Разработва оперативни планове
27.7. Формулира целите, задачите, структурата и основното съдържание на фирмената политика
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

28. Оценява качеството на извър- 28.1. Характеризира понятието „качество“ в контекста на изшената работа в съответствие с вършената работа
нормативните изисквания
28.2. Прилага нормативните изисквания за оценка и контрол
на качеството
28.3. Посочва основните елементи на качеството на проектиране
и планиране на дейността и формите за оценка
28.4. Контролира качеството на: производство, пласмент, съхраняване, експлоатация и комуникация, монтаж, сервиз
28.5. Следи за качеството на стоката
28.6. Анализира изпълнението на задачите и постигнатите резултати в съответствие с целите за контрол на качеството
28.7. Спазва изискванията за качество на документацията и
документооборота
29. Познава системата за стратеги- 29.1. Формулира основните принципи на фирмената философия
ческо управление на предприятието 29.2. Прави ситуационен анализ
29.3. Определя стратегически цели
29.4. Разработва основните елементи на стратегии за развитието на
предприятието – продуктови, иновационни, за човешките ресурси
29.5. Оценява и прави избор на стратегия
29.6. Анализира и прогнозира алтернативи за стратегическо
управление

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, интернет, 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 е необходимо 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 специалност от област
„Соц иа л н и, с т опа нск и и п ра вн и нау к и“,
професионално направление „Икономика“.
Препоръчително е на всеки три години
обу чаващите да преминават ку рс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
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НАРЕДБА № 33
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Офис мениджър“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 346010 „Офис мениджър“ от област на
образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление
346 „Секретарски и административни офис
дейности“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
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Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по п рофеси я та 346010 „Офис мени д ж ър“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването
на трета степен на професионална квалификация за специалността 346101 ,,Бизнес
администрация‘‘.
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 346010 „Офис мениджър“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Офис мениджър“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
п рофесиона лна подго т овка за п рофеси ята, 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 и отменя Наредба № 27
от 2003 г. за придобиване на квалификация
по професията „Офис мениджър“ (ДВ, бр. 12
от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Офис мениджър“
Професионално направление:
346

Секретарски и административни офис
дейности

Наименование на професията:
346010

Офис мениджър

Специалност:

Степен на професионална квалификация

3460101 Бизнес администра- Трета
ция

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
„Офис мениджър“ 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 04 г., Заповед № РД- 09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД- 09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД- 091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298
от 19.02.2009 г., Заповед № РД- 09-1803 от
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.,
Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед
№ РД-09-1805 от 09.12.2011 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
„Офис менид жър“ вход ящото 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 „Офис мениджър“ с придобиване на трета степен на
професионална квалификация не се изисква
п ред и ш на п рофесиона л на к ва л ифи к а ц и я
или професионален опит по други сродни
професии.
Ако за обучение по професията „Офис
мениджър“ с придобиване на трета степен на
професионална квалификация кандидатстват
лица, завършили обучение за придобиване на
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професионална квалификация по професията „Офис секретар“ с придобиване на втора
степен на професионална квалификация или
„Деловодител“ с придобиване на първа 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.)
Офис мениджърът извършва трудовата си
дейност в предприятие или организация във
всички сфери на стопанството, като спазва
всички законови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност.
Офис мениджърът обработва информационните потоци, координира и осигурява
безпроблемно протичане на деловата дейност
на звената в предприятието или офиса. Той
координи ра бизнес кореспон денци я та на
ръководителя и организацията (писма, факсове, електронна поща и други документи),
като спазва приетите стандарти; предава и
получава информация по факс и интернет;
прави копия; поддържа деловодство в изряден и удобен за употреба вид и води архив.
Офис мениджърът планира и организира
своята дейност в съответствие с план-графика, проявява инициативност за подобряване
организацията и ефективността на работата
в офиса. Своевременно отговаря на телефонните обаждания, дава точна и изчерпателна
информация по поставените въпроси или
насочва разговора към съответни я отдел
или специалист.
Офис мениджърът регистрира телефонните обаждания. В случай че прекият ръководител или търсеният служител отсъства,
записва: дата, име, предмет на обаждането,
за кого е и телефон за обратна връзка. Той
организира работни срещи с клиенти, представители на технически служби, държавна
администрация, контролни органи и други
лица във връзка с дейността на предприятието, като спазва деловия тон на общуване.
Той участва в набирането на информация
от страната и чужбина за областта, в която
работи фирмата, и запознава с нея другите служители по предварително зададени
указания. Подпомага дейностите по провеждане на рекламни кампании, панаири,
изложения и др., свързани с представянето
на предприятието. Организира командиров-
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ки, семинари, посещения на предприятия на
представители на предприятието и гости от
страната и чужбина.
Офис мениджърът следи за техническата
изправност на офис оборудването, организира и контролира аварийните ремонти и
изготвя график за планови ремонти. Той
координира дейностите по осигуряване на
канцеларски и други материали за звената
в предприятието. Той координира дейностите, свързани с подбора и назначаването на
персонал в администрацията и други звена
на предприятието. Организира и контролира
провеждането на първоначален и периодичен
инструктаж на работниците и служителите.
Определя потребностите от обучение, квалификация и преквалификация на персонала
и организи ра това обу чение. Наблюдава
работата на работниците и служителите и
прави предложения за наказания и награди.
Офис мениджърът носи отговорност за
офис организаци я та, координаци я та, ко респонденцията и телефонното обслужване
на дейността на предприятието. Отговаря
за качественото и в срок изпълнение на
поставените задачи, за опазване на поверителна фирмена информация и за спазване
на технологичната дисциплина и вътрешния
ред. Той отговаря за средства и предмети
на т ру да и носи финансова о т говорност
за зач ис ленат а елек т р он ноизч ис л и т ел на
техника и други материални средства в съответствие с българското законодателство.
Когато работи с технически средства, той
спазва инструкциите и носи отговорност за
безопасно обслужване и предотвратяване на
аварии и инциденти.
Работното време на офис мениджъра е с
нормална продължителност в съответствие
с Кодекса на труда.
При изпълнение на дейностите е много важно офис мениджърът да притежава
добри комуникативни умения за водене на
преговори, способности за работа в екип
и толерантност при работа с клиентите и
персонала на предприятието, да проявява
п редп риемаческ и у мени я. Той т рябва да
умее да убеждава, да проява коректност, да
не предизвиква конфликти, да има добра
организация и умения за вземане на бързи
и адекватни решения, да проявява наблюдателност, прецизност и отговорност, да спазва
етичните норми.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Офис
мениджър“ могат да се обучават за придобиване на квалификация по професии от
професиона лното направление „А дминистрация и управление“, като обучението по
общата задължителна професионална под-
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готовка – единна за всички професионални
направления, и отрасловата задължителна
професионална подготовка по професионално
направление „Секретарски и административни офис дейности“ се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Офис мениджър“,
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 реа лизац и я съгласно Нац иона лната к ласифи к а ц и я на п р о ф е си и т е и д л ъ ж но с т и т е
(НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД01-931 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 „Офис
мениджър“ могат да постъпват на работа на
длъжности (професии), включени в единични
групи 3343 Административни и изпълнителни
секретари, 4120 Секретари с общи функции,
3359 Приложни специалисти в държавната
администрация, 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:
· познава правилата за здравословни и
безопасни условия на труд;
· търси правата и спазва 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;
· разбира своята роля в дейност та на
дру жеството, съзнава необходимост та от
повишаване на квалификацията си;
· провеж да ефективна кому никаци я и
поддържа делови отношения;
· умее да общува и прилага етични норми
на поведение;
· работи в екип;
· намира информация с помощта на компютър, използва програми за текстообработване, електронни таблици и презентации;
· използва информационни материа ли
и осъществява комуникация на чужд език.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5   

3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално
направление „Секретарски и административни офис дейности“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава нормативните документи, свърза н и с изп ъ л н я ва н и т е а д м и н ис т рат и вн и
дейности;
· познава административните процедури
в офиса;
· познава фирмената организация, йерархията и длъжностните характеристики
на служителите;
· умее да изпълнява административните
дейности, свързани с деловодство и архиви;
· познава процедури и правила за набиране на персонал в предприятието;
· притежава знания и умения за планиране и отчетност; за създаване на работни
приоритети;
· умее да разпределя работата към помощния офис персонал и да осигурява помощ и
контрол на същия;
· работи с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред
за унищожаване на документи, мултимедия;
· притежава знания и умения за работа с
отчетна документация, свързана с изпълняваните административни дейности.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Офис мениджър“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава изискванията и правилата за
организацията и провеж дането на бизнес
срещи и работни мероприятия;
· води календарен план-график на мероприятията;
· познава структурите на държавната и
общинската администрация и правомощията им;
· притежава умения за водене на писмена
бизнес кореспонденция;
· води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със
специализиран програмен продукт;
· познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и
посетители и клиенти;
· организира семинари, обучения и др.;
· подготвя и у реж да път увания във и
извън страната;
· контролира техническата изправност на
офис оборудването и наличието на консумативи за представителни и канцеларски цели;
· изготвя справки, отчети и други документи, свързани с изпълняваните дейности.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

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

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. Обслужва правилно и безопасно технологичното оборудване
и офис техниката
1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място и
технологичното оборудване в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Организира дейностите по хигиена в предприятието в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания
1.5. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.6. Организира дейностите по провеждане на първоначален и
периодичен инструктаж на работниците и служителите в предприятието
1.7. Не замърсява с работата си околната среда
1.8. Разпознава рискови ситуации и може да предприеме необходимите действия за опазване на персонала и имуществото на
предприятието
1.9. Оказва долекарска помощ

2. Прилага икономически знания и 2.1. Характеризира основните икономически понятия
трудовоправни норми в областта на 2.2. Описва структурата, организацията и йерархията в предпрофесията
приятието
2.3. Изброява правата и задълженията по длъжностни характеристики на персонала в предприятието
2.4. Посочва изискванията на Кодекса на труда във връзка с
договорните отношения между работодател и работник
2.5. Съставя документи, свързани с трудовоправните отношения
2.6. Прилага нормативните изисквания за водене на личните
досиета на персонала
2.7. Контролира персонала при изпълнение на поставените задачи
2.8. Организира дейностите при подбор на персонал
Специфични за професията 3460101 „Бизнес администрация“
Осъществяване на бизнес комуникации
3. Води бизнес кореспонденцията на 3.1. Описва предназначението на основните офис консумативи,
прекия ръководител и организира материали и помощен инвентар
комуникацията във и извън офиса 3.2. Посочва предназначението на отделните съоръжения от
офис техниката
3.3. Спазва правилата за извършване на писмена делова кореспонденция съобразно правилника за вътрешния ред на организацията и етичните норми
3.4. Съгласува писмената делова кореспонденция с прекия ръководител и/или други колеги
3.5. Предава и получава информация по факс и интернет
3.6. Осигурява необходимия брой копия на документи, писма и др.
3.7. Поддържа деловодство в изряден и удобен за ползване вид
3.8. Обработва, сортира, класира, систематизира и архивира работна документация в съответствие с нормативните изисквания
4. Обработва информационните потоци, координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата
дейност на прекия ръководител и
офиса

4.1. Оформя като текст инструкции, зададени от прекия ръководител или други колеги
4.2. Регистрира телефонни обаждания – лице, дата, час, кратко
съобщение, телефон за обратна връзка и друга информация
4.3. Информира точно и изчерпателно по поставени въпроси
4.4. Насочва разговори към съответния отдел или специалист
4.5. Спазва етичните норми за комуникация и делово общуване
4.6. Създава база с данни за лица и предприятия: доставчици,
клиенти, контрагенти, ремонтни организации, застрахователи,
спешни телефонни номера, телефонни справки, административни
служби, финансови институции и др., свързани с дейността на
предприятието
4.7. Формулира проблеми и въпроси и прави отчет за извършената работа
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Организиране дейността на отделните структурни звена в предприятието
5. Организира и ръководи админи- 5.1. Прилага разпоредбите на правилника за вътрешния ред на
стративната дейност на предприя- предприятието
тието
5.2. Участва в изготвяне на длъжностни характеристики на
персонала
5.3. Анализира необходимостта и подготвя предложения за назначаване на нови работници и повишаване квалификацията на
персонала
5.4. Подпомага въвеждането на новоназначените работници
5.5. Организира връзките и анализира ефективността на дейността
на отделите в предприятието
5.6. Контролира спазването на процедурите, по които се осъществява документооборотът в предприятието
5.7. Разпределя задачите, свързани с поддръжката на технологичното и офис оборудване
5.8. Спазва изискванията за провеждане на вътрешноконтролната
дейност на предприятието
5.9. Осъществява маркетингови наблюдения на информацията
за клиенти, доставчици, конкуренти и др.
5.10. Разработва краткосрочни планове за административната
дейност на предприятието
5.11. Оценява качеството на извършената работа в съответствие
с дадените му правомощия
6. Планира и осъществява срещи 6.1. Разработва план-график по предварително зададени указания
и мероприятия по предварително от прекия ръководител
разработен календарен план-график 6.2. Разпространява своевременно информация за предстоящи
срещи и мероприятия до участниците в тях
6.3. Осигурява за всички участници необходимите материали и
консумативи за планираните срещи и мероприятия
6.4. Обобщава и систематизира информацията от проведените
срещи и мероприятия
6.5. Архивира документацията от проведени срещи/мероприятия
6.6. Прилага правилата на бизнес протокола за посрещане и
обслужване на гости, посетители и клиенти
6.7. Посреща, настанява и обслужва гостите/участниците в работните срещи и мероприятия
6.8. Спазва етични норми на комуникация при срещи и мероприятия
6.9. Осъществява комуникация на чужд език при необходимост
6.10. Организира командировки, семинари, пътувания и посещения на работници и служители и гости на предприятието в
страната и чужбина
6.11. Отчита направените разходи съгласно нормативните изисквания на счетоводните документи
7. Подготвя информация по органи- 7.1. Периодично подготвя в систематизиран вид информация,
зационно-административни въпроси свързана с предмета на дейност на предприятието
7.2. Разработва предложения, насочени към подобряване на организационно-административните дейности
7.3. Осигурява необходимата информация на ръководството на
предприятието за вземане на управленски решения
7.4. Анализира организационно-административната структура,
функции и задачи на предприятието
7.5. Проверява и контролира качеството на изпълнение на служебните задължения на персонала в съответствие с дадените
му правомощия
7.6. Сигнализира за констатирани пропуски и грешки при изпълнение на служебните задължения
7.7. Съдейства на ръководството за отстраняване на пропуски и
грешки при изпълнение на служебните задължения
7.8. Изготвя периодичен отчет на извършената работа
7.9. Изготвя справки и отчети относно състоянието и движението
на бизнес кореспонденцията
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Работа с информационни и комуникационни средства и офис техника
8. Изпълнява дейности с помощта на 8.1. Използва по предназначение офис оборудване – компютър,
информационни и комуникационни факс, телефон, скенер, интернет, електронна поща
технически средства
8.2. Прилага правилата за осъществяване на делова комуникация
8.3. Прилага основните правила за работа с компютър и използване на програмни продукти за текстообработка, електронни
таблици и база данни
8.4. Използва специализиран програмен продукт за отразяване
на входяща и изходяща бизнес кореспонденция

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, интернет, 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) с компютър с подходящи програмни продукти за
текстообработка, електронни таблици, база
данни, програмен продукт за делова кореспонденция, интернет; 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;
онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти, демонстрационни модели,
първични счетоводни документи 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 един принтер, скенер, мултимедия,
телефон, факс, устройство за разпознаване на
фалшиви банкноти и за всеки обучаван работно
място с компютър, интернет, изчислителна
техника, подходящи програмни продукти за
текстообработка, електронни таблици, база
данни, деловодна програма и подход ящи
видеофилми. Трябва да бъдат осигурени необходимите количества образци от първични
счетоводни документи и отчетни форми, които
се използват в стопанската практика.
6. Изисквания към обучаващите
Обучаващите по теория и практика 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.
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НАРЕДБА № 34
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Офис секретар“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 346020 „Офис секретар“ от област на
образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление
346 „Секретарски и административни офис
дейности“ 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 346020 „Офис секретар“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалността 3460201 „А дминистративно
обслужване“.
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 346020 „Офис секретар“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Офис секретар“ определя общата,
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отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията,
к а к т о и з а д ъ л ж и т е л н ат а ч у ж д о е з и ко в а
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 утвърж даването
на учебните планове и учебните програми
по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 31
от 2003 г. за придобиване на квалификация
по професията „Офис секретар“ (ДВ, бр. 16
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
„Офис секретар“
Професионално направление:
346

Секретарски и административни офис
дейности

Наименование на професията:
346020

Офис секретар

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

3460201 Административно Втора
обслужване

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за у ченици и за
лица, навършили 16 години

ВЕСТНИК
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За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията
„Офис секретар“ 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.,
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-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД0 9 -1891 о т 3 0.11.2 0 0 7 г., З а пов ед № РД09-298 от 19.02.20 09 г., Заповед № РД- 0918 03 о т 29.10.2 0 0 9 г., З а пов ед № РД- 0 9 621 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 е:
– за у ченици – 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 „Офис секретар“ 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 „Офис секретар“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация кандидатстват лица
с придобита професионална квалификация по
професията „Деловодител“ – 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 Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
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за упражняване на професията, определени
в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Офис секретарят извършва трудовата си
дейност в предприятия от различни отрасли
на стопанството, държавната администрация
и финансовите институции, като познава
и спазва всички законови, подзаконови и
нормативни актове, касаещи конкретната
дейност.
Офис секретарят изпълнява технически
функции по осигуряване и обслужване работата на ръководни лица. Получава постъпващата кореспонденция, систематизира я в
съответствие с установения ред и я предава
за разглеждане от ръководителя или конкретните изпълнители. При изпълнение на
служебните задачи офис секретарят приема и
пренасочва телефонни обаж дания, приема и
изпраща факсове, обработва, систематизира
и предава своевременно на ръководителя
получената информация. Приема и предава
документи за подпис от ръководителя и лични
заявления на персонала от предприятието.
Осигурява приема на външни посетители
при ръководителя в съответствие с установения ред.
Офис секретарят осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания,
като осигурява необходимите материали и
уведомява участниците за времето, мястото
и дневния ред. Той посреща и настанява
партньорите и/или к лиентите, у частва в
работни срещи, като стенографира или протоколира информацията. След приключване
на срещата систематизира информацията и
я оформя по подходящ начин за ползване от
ръководителя или друг персонал от предприятието. Преди провеждане на работни срещи,
заседания и др. организира отпечатването
и размножаването на различни материали.
Офис с ек ре таря т орга н изи ра под р ежд а н е т о и п од д ъ рж а н е т о н а к а б и н е т а в
съответствие с изискванията и осигурява
снабдяването с необходимите канцеларски
и офис материали. Той подготвя пътуванията на ръководителя и на придружаващите
го лица в страната и в чужбина, попълва
стандартни отчетни доку менти, свързани
с разходите по обслужване на дейността в
офиса. Подпомага координирането и изпълнението на задачите, включени в седмичния
или дневния план-график на ръководителя.
Осъщест вява писмена кореспон денци я и
бизнес комуникация както на български,
така и на чужд език.
Офис секретарят съставя, оформя, сортира, подреж да бизнес кореспонденци ята
и личните дела по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното
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съхраняване, архивиране или предаване в
деловодството. Приема, регистрира и предава
след резолюция от ръководителя входящите
док у мен т и по съо т вет ни те нап равлени я.
Изпраща прик лючената документация по
а д реси. Вод и о т че т нос т, к ат о под д ърж а
картотека или база данни с подходящ програмен продукт за получената и изпратената
кореспонденция. При приключване на работния ден подробно обобщава резултатите
от извършената през деня работа и подготвя
работното място за следващия ден.
Офис секретарят отговаря за ефективното,
правилното и без щети използване на имуществото, за недопускане на разхищения и
злоупотреби при използването на различни
материали и консумативи, за качеството на
организацията по техническото обслужване
на работни срещи и съвещания. Той носи
отговорност за нанесени вреди, причинени
от несвоевременно предадена информация,
както и за допуснати грешки при съставяне, обработване, полу чаване и предаване
на бизнес кореспонденцията. Длъжен е да
опазва фирмените тайни и поверителната
информация и носи отговорност, ако ги разпространява или използва за лични облаги.
Работното м ясто на офис секретаря е
в работно помещение, което е обзаведено с офис мебели (бюро, стол, столове за
по с е т и т е л и т е, ш к аф ове з а док у мен т и и
канцеларски материали, кухненски бокс и
инвентар), оборудвано с компютър, скенер,
копирна машина, телефон, факс, у ред за
унищожаване на документи, мултимедия,
кафе машина. Той трябва да използва офис
оборудването съгласно инструкциите за безопасни условия на труд и за противопожарна
безопасност. При изпълнение на служебните
задачи използва текстообработваща програма, програма за електронни таблици, презентационна програма, електронна поща и
намира информация в интернет. Ежедневно
е длъжен да архивира работната документация, изготвена с помощта на компютър,
на магнитен носител.
Работното време на офис секретаря е
с норма лна продъл ж ителност в съответствие с Кодекса на труда. Следва да има
представителен външен вид, съдействащ за
изграждането и поддържането на доброто
име на организацията.
Офис секретарят трябва да притежава
умения за работа в екип, умения за работа с клиенти, да проявява инициативност,
п р ец и з но с т, ко р ек т но с т, о т г ов о рно с т и
деликатност, да спазва етични норми на
поведение, да има комуникативни способности, организираност, лоялност и да не е
конфликтна личност.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
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ДЪРЖАВЕН

При доби л и т е вт ора с т епен на п рофесион а л н а к ва л ифи к а ц и я по п р о ф е си я т а
„Офис секретар“ могат да се обучават за
придобиване на квалификация по професията „Офис мениджър“ – трета степен на
професионална квалификация, както и по
други 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 „Секретарски и
административни офис дейности“ се зачита.
Лицата, придобили професионална квал ифи ка ц и я по п рофеси я та „Офис сек ретар“, 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. В ъ з мож н о с т и з а п р о ф е с и о н а л н а
реа лизац и я съгласно Нац иона лната к ласификация на професиите и длъжностите
(Н К П Д – 2 011), у т в ъ рд е н а с ъ с З а п о в ед
№ 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 „Офис
секретар“ могат да постъпват на работа на
длъжности (професии), включени в единични групи: 4120 Секретари с общи функции,
4413 Персонал по кодиране и редактиране
на док у мен т и, 3343 А д м и н ис т рат и вн и и
изпълнителни секретари, 3359 Прилож ни
специалисти в държавната администрация,
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:
· 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;
· позна ва с т опа нско т о ус т ройс т во на
страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
· познава основните икономически понятия;
· 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;
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· разбира своята роля и отговорности в
дейността на предприятието;
· умее да намира информация с помощта
на компютър, работи с текстообработваща
програма;
· работи в екип, спазва етични норми на
поведение при общуването;
· сп ра вя се със за дачи на рабо т но т о
място, като осъществява комуникация на
чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално
направление „Секретарски и административни офис дейности“
След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:
· познава нормативните документи, свързани с изпълняваните дейности;
· познава офисни т е а дминист рат ивни
процедури;
· умее да изпълнява административни
дейности, свързани с деловодство и архиви;
· притежава знания и умения за планиране и отчетност, както и за създаване на
работни приоритети;
· умее да разпределя работата към помощния офис персонал и осигурява помощ
и контрол на същия;
· познава фирмената организация, йерархията и длъжностните характеристики
на служителите;
· работи с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред
за унищожаване на документи, мултимедия;
· притежава знания и умения за работа
с отчетна документация, свързана с изпълняваните дейности.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Офис секретар“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава изискванията и правилата за
организацията и провеж дането на бизнес
срещи и работни мероприятия;
· умее да води картотека „офис организатор“ с данни за клиенти и партньори и
календарен план-график на мероприятията;
· умее да стенографира и бързо пише при
текстообработка на кирилица и латиница;
· има знания и умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;
· умее да води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител
със специализиран програмен продукт;
· умее да протоколира срещи и мероприятия;
· познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и
посетители;
· умее да подготвя и урежда пътувания
във и извън страната.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

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

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 правилата за здравословни и безопасни условия
на труд
1.2. Обяснява предназначението на отделните съоръжения от
офис техниката и помощния инвентар
1.3. Обслужва правилно и безопасно офис техниката и помощния инвентар
1.4. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място, както
и технологичното оборудване в съответствие със здравословните
и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
1.5. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.6. Не замърсява с работата си околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ

2. Прилага общи икономически зна- 2.1. Характеризира основните икономически понятия
ния и трудовоправни норми в областта 2.2. Обяснява стопанското управление на страната
на професията
2.3. Идентифицира мястото и ролята на отделните лица, фирми,
институции и държавата в пазарните отношения и процеси
2.4. Описва организационната структура на предприятието
2.5. Прилага изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските и други права и задължения
на работещите в предприятието
2.6. Описва длъжностните характеристики и изискванията към
персонала в предприятието
2.7. Спазва йерархичните принципи за комуникация в екипа
2.8. Посочва правата и задълженията на офис секретаря
2.9. Систематизира и обобщава информацията при отчитане на
извършената работа
Специфични за специалност 3460201 „Административно обслужване“
Работа с бизнес кореспонденция
3. Обработва входящата кореспон- 3.1. Приема писмената кореспонденция
денция
3.2. Регистрира документите с помощта на програмен продукт
3.3. Описва съдържанието и сроковете на входящите документи
3.4. Предава своевременно групираната и подредена входяща
кореспонденция
3.5. Докладва постъпилата писмена кореспонденция на прекия
ръководител
3.6. Класира постъпилата входяща кореспонденция съгласно
утвърдения ред
3.7. Следи за спазване на сроковете за отговор по входящата
кореспонденция
3.8. Създава архивни копия на хартиен и магнитен носител при
обработка на входящата кореспонденция при спазване на нормативните изисквания
4. Извършва дейности по съставяне 4.1. Представя предназначението на основните офис консумативи
и обработка на кореспонденция
и материали
4.2. Прилага изискванията към съдържанието и оформянето на
бизнес кореспонденцията
4.3. Съставя документи според указанията на прекия ръководител
4.4. Съставя документи по образци или формуляри
4.5. Прилага правилата за регистриране на изходящата кореспонденция с помощта на програмен продукт
4.6. Създава архивни копия на хартиен и магнитен носител при
обработка на изходящата кореспонденция при спазване на нормативните изисквания
4.7. Разпределя и предава изходящата информация на други
структурни звена, на отделни работници или служители в предприятието
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
4.8. Поддържа база данни с адреси и информация на външни
лица, предприятия и институции
4.9. Оформя пощенски пратки съгласно изискванията
4.10. Организира изпращането на писма и пратки към външни
лица, предприятия и институции
Работа по организация на срещи и мероприятия

5. Организира и осъществява работни 5.1. Прилага правилата за провеждане и организиране на работни
срещи и мероприятия по календарен срещи и мероприятия
план-график
5.2. Разработва план-график по предварително зададени указания
5.3. Разпространява своевременно информация за планираните
работни срещи и мероприятия до участниците в тях
5.4. Осигурява за участниците необходимите материали и консумативи за работните срещи и мероприятията
5.5. Протоколира резултатите от проведените срещи/мероприятия
на български и/или чужд език
5.6. Обобщава и систематизира информацията от проведените
работни срещи и мероприятия в удобен за използване формат
5.7. Архивира документация от проведени работни срещи и
мероприятия
5.8. Прилага правилата на бизнес протокола за посрещане и
обслужване на гости и посетители
5.9. Спазва етични норми и правила на поведение при провеждане на работни срещи и мероприятия
6. Подготвя и урежда пътувания във
и извън страната на прекия ръководител, придружаващи лица и други
служители

6.1. Разработва план за пътуване във или извън страната на
прекия си ръководител и/или други колеги по предварително
зададени указания
6.2. Спазва Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 19 от
2004 г.), с оглед организацията на пътувания във и извън страната
6.3. Използва резервационните системи за организацията на
посещения и командировки
6.4. Разработва план за срещите при пътуване на ръководителя
или други служители по предварително зададени указания
6.5. Разпространява своевременно информация за пътувания и
предстоящи срещи по време на пътуванията до участниците в тях
6.6. Осигурява документи, материали и друга информация, свързана с пътуванията
6.7. Работи с отчетна документация, свързана с разходите за
командировки и пътувания на ръководителя

Работа с компютър и офис техника при техническото обслужване на ръководителя
7. Изпълнява дейности с помощта на 7.1. Използва компютър, факс, телефон, скенер, копирни устройинформационни и комуникационни ства, уред за унищожаване на документи
технически средства
7.2. Използва програмни продукти за текстообработка, електронни
таблици и база данни, интернет
7.3. Използва специализиран програмен продукт за отразяване
на входяща и изходяща бизнес кореспонденция
7.4. Получава и изпраща документи по факс
7.5. Сканира документи
7.6. Пренася стенографирана информация от протоколи в удобен
за използване формат
7.7. Прави проверка и контрол за качеството при изпълнението
на служебните задължения
7.8. Отстранява пропуски и грешки при изпълнение на служебните задължения
7.9. Изготвя справки и отчети по състоянието и движението на
бизнес кореспонденцията
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет за
обучение по теория: работно място на всеки
обу чаван (работна маса и стол), работно
място на обучаващия (работна маса и стол),
компютър, интернет, 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 обу чение по практика: работно м ясто
на всеки обучаван (работна маса и стол) с
компютър и подходящи програмни продукти
за текстообработка, електронни таблици,
база данни, програмен продукт за делова
кореспонденци я, 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 и
отчетни форми, които се използват в стопанската практика, и др.
5.2. Специализирана учебна база
С пец и а л и з и р а н и я т к аби не т е у че б ен
кабинет, кой т о е обору два н с необходимите офис обзавеж дане и офис техника. В
него е необходимо да има принтер, скенер,
мултимедия, телефон, факс, устройство за
разпознаване на фалшиви банкноти и за
всеки обучаван – работно място с компютър,
интернет, изчислителна техника, подходящи
програмни проду кти за текстообработка,
електронни таблици, база данни, деловодна
програма и подходящи видеофилми. Трябва
да бъдат осигурени необходимите количества
образци от първични счетоводни документи и отчетни форми, които се използват в
стопанската практика.
6. Изисквания към обучаващите
Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност
от област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“, професионални
направления „Икономика“, „Администрация
и управление“ и „Обществени комуникации
и информационни науки“.
Препоръчително е на всеки три години
обу чаващите да преминават ку рс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
1088
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15323
от 22 ноември 2011 г.

по административно дело № 14078 от 2010 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Галина Матейска, и членове:
Татяна Хинова, Георги Георгиев, с участието
на секретар-протоколиста Илиана Илиева
разгледа административно дело № 14078 по
описа за 2010 г. на Върховния административен съд – четвърто отделение, докладвано от
Галина Матейска.
Производството пред тричленен състав
на Върховния административен съд (ВАС)
е по глава десета, раздел ІІІ (наименован
„Оспорване на подзаконови нормативни актове“) – чл. 185 – чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по повод на постъпила жалба от СХБАЛ „Света Богородица“ – ООД,
София, представлявано от Николай Любенов
Болтаджиев – изпълнителен директор; МБАЛ
„Тримонциум“ – ООД, Пловдив, представл явана от Светослав Илиев – у правител;
СБАЛОБ „Зора“ – ООД, София, представлявана от Ива Петкова – управител; СХБАЛ
„Ритъм – РР“ – ЕООД, Стара Загора, представлявана от Руси Русев – управител; СОБАЛ
„Вижън“ – ООД, София, представлявана от
Елена Нейчева Кумбиева – управител; СХБАЛ
„Здравец“ – ООД, Русе, представлявана от
д-р Спас Ганев – управител; СБАЛ – АГ „Ескулап – 97“ – ООД, Русе, представлявана от
д-р Александър Рудницки – управител; СБАЛ
ОБ „Зрение“ – ООД, София, представлявана
от проф. д-р Православа Цончева Янчулева
и от проф. д-р Веселин Иванов Танев в качеството си на управители; СОБАЛ „Акад.
Пашев“ – ООД, София, с управител акад.
Петя Василева и представляващ д-р Мирковска – директор медицински дейности; СБАЛ
„Свети Лазар“ – ООД, София, представлявана от Тяна Николова – управител; СОБАЛ
„Луксор“ – ЕООД, Пловдив, представлявана
от д-р Димитър Тасков – управител; МБАЛ
„Света Екатерина“ – ООД, Пазарджик, представл явана от Георги Геров – у правител;
М БА Л „Н иа Мед“ – ООД , С т ара За г ора ,
представлявана от Севдалинка Пенчева – управител; СХБА Л „Медикус“ – ООД, Русе,
представлявана от д-р Илиян Дамянов – управител; сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“, София, представлявана от
Теодора Кузманова – председател на управителния съвет; „Ескулап – Норд“ – ООД, Русе,
представлявано от Иван Генчев – управител;
СХБА ЛМКУ „Скин Системс“ – ЕООД, с.
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Доганово, община Елин Пелин; МБАЛ „Уромедикс“ – ООД, Пловдив, с управител д-р
Здравко Кабадозов; МБАЛ „Гулянци“ – ЕООД,
гр. Гулянци, област Плевен, д-р Андриан
Митков Яков – управител, и МБАЛ „Никопол“ – ЕООД, гр. Никопол, чрез д-р Коста
Костов, срещу чл. 5, ал. 4 и чл. 14 от Наредба
№ 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания,
на които трябва да отговарят устройството,
дейността и вътрешният ред на лечебните
заведения за болнична помощ и домовете за
медико-социални грижи, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 83
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.; доп.,
бр. 53 от 2011 г., в сила от 13.08.2011 г.).
Жалбоподателите изразяват недоволство
от изискването (за получаване на разрешение
за дейност) за минимален брой легла – 30 за
специализирана болница (с едно отделение) и
60 за многопрофилна болница (с две и повече
отделения), както и от въведеното в ал. 1 на
чл. 14 задължение за многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ – търговски
дружества със смесена държавна и общинска
собственост в капитала, да създават патологоанатомично отделение без легла, спешно
отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа и отделение по трансфузионна
хематология, а също и други допълнителни
задължения в ал. 2 и 3. Молят на основание
чл. 146, т. 4 и 5 АПК чл. 5, ал. 4 от наредбата
да бъде отменена или алтернативно прогласена
нищожност, а чл. 14 отменен поради противоречие с нормативен акт от по-висок ранг.
Ответникът – министърът на здравеопазването, чрез надлежно упълномощен процесуален представител оспорва жалбата, счита, че
е неоснователна и моли да бъде отхвърлена.
Участващият в производството по делото
на основание чл. 192 АПК представител на
Върховната административна прокуратура
изразява становище, че жалбата, подадена
от имащи право лица по чл. 186, ал. 1 АПК,
при липса на времево ограничение, е процесуално допустима, а разгледана по реда на
чл. 168, ал. 1 АПК е частично основателна.
Основателно е оспорването по отношение
на текста по чл. 5, ал. 4 от Наредба № 49 от
2010 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения
за болнична помощ и домовете за медикосоциа лни гри ж и, издадена от минист ъра
на здравеопазването, но по съображения за
незаконосъобразност. Неоснователни са доводите в жалбата за нищожност на цитираната
норма. Не са налице и допуснати нарушения
на процедурните правила при нейното приемане. Неоснователно е оспорването на чл. 14
от подзаконовия нормативен акт. В случая не
е нарушен чл. 19, ал. 2 КРБ, както се твърди,
а изцяло е съобразен принципът на чл. 52 от
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Конституцията и целите на закона, регламентиращи здравеопазването и дейността на
лечебните заведения.
С оглед изпълнение на указанията на ВАС,
дадени в определение от 6.12.2010 г. по адм.д.
№ 14078/2010, нередовностите на подадената
жалба са отстранени и същата е редовна.
Въпросът за нейната допустимост е разрешен с определение № 3210 от 7.03.2011 г. на
тричленен състав на Върховния административен съд – четвърто отделение, което не е
обжалвано пред петчленен състав на ВАС и
е влязло в сила. В определението е прието,
че жалбата, подадена от СХБАЛ „Света Богородица“ – ООД, София; МБАЛ „Тримонциум“ – ООД, Пловдив; СБАЛОБ „Зора“ – ООД,
София; СХБАЛ „Ритъм – РР“ – ЕООД, Стара
Загора; СОБА Л „Ви жън“ – ООД, Софи я;
СХБАЛ „Здравец“ – ООД, Русе; СБАЛ – АГ
„Е ск у л а п – 9 7 “ – ООД , Р ус е; С БА Л ОБ
„Зрен ие“ – ООД, Софи я; СОБА Л „ А к а д.
Пашев“ – ООД, София; СБАЛ „Свети Лазар“ – ООД, София; СОБАЛ „Луксор“ – ЕООД,
Пловдив; МБАЛ „Света Екатерина“ – ООД,
Пазарджик; МБАЛ „НиаМед“ – ООД, Стара
Загора; СХБАЛ „Медикус“ – ООД, Русе; „Ескулап – Норд“ – ООД, Русе; СХБАЛМКУ „Скин
Системс“ – ЕООД, с. Доганово, община Елин
Пелин; МБАЛ „Уромедикс“ – ООД, Пловдив;
МБАЛ „Гулянци“ – ЕООД, гр. Гулянци, област Плевен, и МБАЛ „Никопол“ – ЕООД,
Никопол, е процесуално допустима само по
отношение на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от
Наредба № 49 от 18.10.2010 г., а по отношение на разпоредбата на чл. 14 от наредбата
е допустима само жалбата на сдружение с
наименование „Център за защита правата в
здравеопазването“, София.
При разглеждане на жалбите по същество
настоящият тричленен състав на Върховния
административен съд – четвърто отделение,
констатира следното:
Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните
изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи, е издадена от министъра на здравеопазването на
основание чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения. Следователно същата е издадена
от компетентен административен орган, в
рамките на предоставените му със закон
правомощия и затова не е нищожна, каквото
е възражението в жалбата. От приложената
административна преписка се установява и че
е спазена процедурата по нейното приемане,
поради което не са допуснати и нарушения на
административнопроизводствените правила.
Наредба № 49 от 18.10.2010 г. е обнародвана
в „Държавен вестник“, бр. 83 от 2010 г.; изм. и
доп.; бр. 92 от 2010 г.; доп., бр. 53 от 2011 г., в
сила от 13.08.2011 г. Изменението в „Държавен
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вестник“, бр. 92 от 2010 г., касае оспорения
текст на чл. 5, ал. 4, действието на който
съгласно § 5 ПЗР е отложено във времето и
същият се прилага от 1 януари 2012 г., което
пък обстоятелство повлия на искането за
спиране на изпълнението на разпоредбата и се
отрази в определение № 6794 от 16.05.2011 г.,
с което искането е оставено без разглеждане, защото не може да се спира нещо, което
няма действие, тоест искането няма предмет
за спиране.
С ъгласно п ървата оспорена разпоредба – чл. 5, ал. 4, „Минималният брой на леглата в многопрофилната болница е 60, а в специализираната – 30“. В ал. 1 на чл. 5 е посочено
коя болница е многопрофилна, а в ал. 2 – коя
е специализирана. Многопрофилната болница
е лечебно заведение, което има отделения
или клиники най-малко по две медицински
специалности, а специализираната болница е
лечебно заведение, което има отделения или
клиники по една медицинска или дентална
специалност. Систематическото място на чл. 5
е в глава втора, раздел І – Общи изисквания
на Наредба № 49 от 18.10.2010 г. – Устройство
на лечебните заведения за болнична помощ
и на домовете за медико-социални грижи.
Безспорно е, че наредбата е подзаконов
нормативен акт и като такъв той следва да
доразвива и детайлизира уредените в по-горния
по степен нормативен акт обществени отношения. В случая тези обществени отношения са в
областта на здравеопазването и се регулират
от няколко по-високи по степен актове. На
първо място е Конституцията на Република
България, след което са Законът за здравето, Законът за лечебните заведения (ЗЛЗ),
Законът за здравното осигуряване (ЗЗО). В
нито един от посочените нормативни актове
не е предвиден брой легла, нито фигурира
като минимум или максимум броят легла,
които трябва да има в лечебните заведения,
които са много видове – не само болници,
а и различни специализирани центрове, но
процесният казус касае многопрофилни и
специализирани болници. Поставянето за
пръв път в наредбата на конкретен брой
легла ограничава възможността за дейност
на тези стопански субекти. За достигане на
определения минимален брой са необходими
не само допълнителни финансови средства,
но и сгради, както и технически и човешки
ресурси, което от своя страна води до извода, че административното регулиране на
стопанската дейност се извършва в разрез с
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(ЗОАРАКСД). Отделен и извън предмета на
делото е въпросът, че ако някои болници
предимно в малки населени места не могат
не само в посочения от наредбата срок, но и
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за в бъдеще да се организират и да достигнат определения минимален брой легла, те
ще бъдат закрити, ако съществуват, а други
няма да получат разрешение за осъществяване на лечебна дейност. А съвсем отделен
е и въпросът дали този минимум легла ще
бъде запълнен ефективно с пациенти, предвид това, че здравно осигурените лица имат
свободен достъп до медицинска помощ и
свободен избор на изпълнител на здравните
дейности, което е валидно за цялата територия
на страната и не може да бъде ограничавано по географски и/или административни
основания (чл. 4 ЗЗО).
С оглед изложеното до тук разпоредбата
на чл. 5, ал. 4 от наредбата води до ограничение на правата, дадени с нормативен акт
с по-висока степен, и вменява задължения и
изисквания, които не са предвидени в закон,
което налага същата да бъде отменена.
По отношение на оспорването на чл. 14
от Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните
изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи:
Според тази разпоредба, систематическото
място на която е в раздел ІІ – Специфични
изисквания, „в многопрофилните лечебни
заведения за болнична помощ – търговски
дружества със смесена държавна и общинска
собственост в капитала, задължително се
създават патологоанатомично отделение без
легла, спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа и отделение по
трансфузионна хематология (ал. 1). Дотук няма
никакво противоречие с други актове и целта
е осигуряване в пълен обем по време и място
на болнична помощ. В чл. 52 от Конституцията на Република България е предвидено, че
гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска
помощ, на безплатно ползване на медицинско
обслужване, както и че държавата закриля
здравето на гражданите. Тези основни права
са доразвити в чл. 2 от Закона за здравето,
където е регламентирано, че опазването на
здравето на гражданите като състояние на
пълно физическо, психическо и социално
благополучие е национален приоритет и се
гарантира от държавата. Именно в изпълнение на тази конституционна норма от найвисша степен и в съответствие с посочената
законова норма в ал. 1 на чл. 14 са създадени
цитираните задължения за тези търговски
дружества, които са със смесена държавна и
общинска собственост в капитала. Вменяването на такива задължения на дружества с
друга частна например форма на собственост
не е ограничаващо, защото се касае за задължение, а не за право.
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В следващата ал. 2 на чл. 14 от наредбата
е предвидено, че „в патологоанатомичното
отделение на лечебните заведения по ал. 1
задължително се създава зала за аутопсии
и се осъществява пълният обем дейност по
клинична патология съгласно съответния медицински стандарт“, а в ал. 3 е предвидено, че
„лечебните заведения по ал. 1 задължително
осигуряват осъществяването на дейност по
съдебна медицина, като създават отделение
по съдебна медицина без легла или възможности на патологоанатомичното отделение
да извършва съдебномедицински експертизи“. Така предвидените задължения по ал. 2
и 3 са следствие на задълженията по ал. 1,
отнасят се само до лечебните заведения със
смесена държавна и общинска собственост в
капитала, което не противоречи на норми от
по-висок по степен нормативен акт, а напротив, това е наложително именно защото е в
тяхно изпълнение. В случай че се задължат
частните търговски дружества за посочените
изисквания, се създава предпоставка за намеса
в тяхната дейност, което би противоречало
на ЗОАРАКСД.
С оглед из ложено т о, н я ма основа н ие
атакуваната разпоредба да бъде отменена,
поради което подадената срещу нея жалба от
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сдружение с наименование „Център за защита
правата в здравеопазването“, София, ще трябва
да бъде отхвърлена като неоснователна.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Върховният административен съд – четвърто
отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от
Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните
изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ и
домовете за медико-социални грижи, издадена
от министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 83 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.;
доп., бр. 53 от 2011 г., в сила от 13.08.2011 г.).
Отхвърля жалбата на сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“, София,
срещу чл. 14 от Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за
основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният
ред на лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи, издадена
от министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 83 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.;
доп., бр. 53 от 2011 г., в сила от 13.08.2011 г.).
Председател: Георги Колев
1648

Поправка. Във връзка с допуснати технически грешки в Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 365 на Министерския съвет от
2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 105
от 2011 г.), Министерският съвет прави следните поправки:
1. В чл. 19, ал. 3, т. 4 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси“ да се четат „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.
2. В чл. 21, ал. 1, т. 8 думите „съгласно чл. 31 от Закона за държавната финансова инспекция“ да отпаднат.
3. В чл. 28, ал. 3 думите „посочените в чл. 28, ал. 1 области“ да се четат „посочените в
чл. 27, ал. 1 области“.
4. В чл. 37, ал. 3 думите „посочените в чл. 37, ал. 1 области“ да се четат „посочените в чл. 36,
ал. 1 области“.
5. В чл. 41, ал. 2, т. 6 думите „генералната дирекция“ да се четат „дирекцията“.
6. В чл. 48, ал. 1 думите „Генерална дирекция „Обща администрация“ да се четат „дирекция
„Канцелария и административно обслужване“.
7. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 думите „Институции и политики на Европейския
съюз“ да се четат „Политики и институции на Европейския съюз“.
1765

Поправка. Във връзка с допусната техническа грешка в Постановление № 20 на Министерския
съвет от 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
земеделието и храните, приет с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ,
бр. 14 от 2012 г.), Министерският съвет прави следните поправки в § 16:
1. Точка 9 да се чете: „На ред „Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения“
думата „гори“ се заличава.“
2. Числата „9, 10, 11 и 12“ да се четат съответно „10, 11, 12 и 13.“
1864
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3234-П
от 7 февруари 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1 и
чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
т ърговете и конк у рсите и в съответствие с
протоколно решение № 1533 от 7.02.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на 103 970 броя поименни
акции, представляващи 100 % от капитала на
„Техноекспортстрой“ – ЕАД, София (наричано
по-нататък „дружеството“).
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 68 000 000 лв.;
цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната
документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1 000 000 лв.;
2.3. депозитът за участие е парична вноска –  
10 000 000 лв., или равностойността им в евро и
се превежда по банковата сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
посочена в тръжната документация, най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация, която не съдържа
информационен меморандум, се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Аксаков 29, стая 412, в срок
до 20-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 4000 лв. или равностойността им в евро и се заплаща, както следва:
в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG 39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване/изпращане на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване
само на заинтересованите лица, отговарящи на
предварителните квалификационни изисквания,

посочени в т. 2.6.1 или т. 2.6.2, закупили тръжна
документация и подписали декларация за неразгласяване на информация:
2.6.1. заинтересовано лице – стратегически
инвеститор, който кумулативно отговаря на
следните изисквания:
2.6.1.1. да е надлежно учредено и валидно
съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция
урежда неговия правен статут;
2.6.1.2. да осъществява дейности по проектиране, строителство и инженеринг и/или проектиране и изпълнение на инженерни съоръжения;
2.6.1.3. размерът на приходите от дейностите
по т. 2.6.1.2 на заинтересованото лице да бъде не
по-малко от 30 000 000 лв. общо за последните
три финансови години съгласно изготвените
одитирани годишни финансови отчети;
2.6.1.4. да има положителен финансов резултат за всяка една от последните три финансови
години съгласно изготвените одитирани годишни
финансови отчети;
2.6.2. заинтересовано лице – финансов инвеститор, който кумулативно отговаря на следните
изисквания:
2.6.2.1. да е надлежно учредено и валидно
съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция
урежда неговия правен статут;
2.6.2.2. да управлява финансови активи и/или
да притежава дялови участия в други дружества
на обща стойност не по-малко от 100 000 000 лв.
общо за последните три финансови години съгласно
изготвените одитирани годишни финансови отчети.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените предварителни квалификационни изисквания, се съдържат в тръжната
документация;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми (субекти във формата на търговски или
граждански дружества съгласно българското законодателство, специално създадени с цел участие
в търга), офшорни дружества, лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. право да получат сертификат за регистрация имат заинтересованите лица, които отговарят
на някое от предварителните квалификационни
изисквания по т. 2.6.1 или т. 2.6.2 и са закупили
информационен меморандум на дружеството;
2.9. цената на информационния меморандум
на дружеството е 10 000 лв. или равностойността
им в евро, която се заплаща при условията и в
сроковете, посочени в тръжната документация;
2.10. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14.00 ч. българско време на
70-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията
се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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2.11. огледи на активите на дружеството и
провеждане на срещи могат да се извършват от
лица, получили сертификат за регистрация, всеки
работен ден до 65-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
2.12. търгът ще се проведе на 70-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14.00 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на 103 970 броя поименни акции, представляващи
100 % от капитала на „Техноекспортстрой“ – ЕАД,
София, и проекта на договор за приватизационна
продажба като част от нея.
1680

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
РЕШЕНИЕ № ТПрГ-2
от 6 февруари 2012 г.
На основание чл. 43, ал. 9, чл. 47 от Закона
за енергетиката, чл. 28 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране реши:
І. Обявява конкурс за издаване на лицензия
за извършване на дейността „разпределение на
природен газ“ на територията на община Елин
Пелин при следните условия:
1. Предмет на конкурса. Определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността
„разпределение на природен газ“ на територията
на община Елин Пелин.
2. Срокове за изграждане на отделните части
на газоразпределителната мрежа. Сроковете за
изграждане на отделните части от цялата газоразпределителна мрежа на територията на община
Елин Пелин са не по-късно от 10 години от издаване
на лицензията за извършване на дейността „разпределение на природен газ“ и са в съответствие
с бизнесплана на спечелилия конкурса участник.
3. Условия и ред за провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране при условията
и по реда, посочени в Закона за енергетиката,
Наредбата за лицензирането на дейностите в
енергетиката и при спазване на изискванията,
посочени в конкурсната документация, утвърдена от ДКЕВР с протоколно решение № 191 от
12.12.2011 г., т. 9.
4. Изисквания към кандидатите за участие
в конкурса. Кандидат за участие в конкурса
може да бъде юридическо лице, регистрирано
по Търговския закон или по законодателството
на държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за европейското икономическо пространство,
което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и
организационна структура за осъществяване
на дейността по лицензията и за което не са
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налице обстоятелствата по чл. 40, ал. 4 – 5 от
Закона за енергетиката. Чуждестранно лице,
което не е регистрирано по законодателството
в държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението за
европейското икономическо пространство, може
да участва в конкурса при условията на чл. 46,
ал. 4 от Закона за енергетиката.
5. Цена на конкурсната документация, място и
срокове за закупуването є. Цената на конкурсната
документация е 10 000 лв., платими в БНБ – ЦУ
на ДКЕВР по IBAN BG78BNBG 9661 3000 1420 01,
BIC код: BNBGBGSD.
Конкурсната документация се получава в стая
605 на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране всеки работен ден от 9 до 17 ч. от
27.02.2012 г. до 9.03.2012 г. и съгласно двустранно
подписан опис за нейното съдържание, предоставянето на издаден от БНБ документ, удостоверяващ
закупуването є, и след подписване на Декларация
за опазване на тайната на сведенията, които се
съдържат в нея, в 2 екземпляра, от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
При получаване на конкурсната документация
получателят представя актуално Удостоверение
за търговска регистрация от Агенцията по вписванията или от органа съгласно националното
си законодателство.
6. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в конкурса. Кандидатите за
участие в конкурса прилагат документ за внесена
парична гаранция или безусловна и неотменима
банкова гаранция от българска или чуждестранна
банка в размер 30 000 лв. със срок на валидност
до приключване на процедурата по провеждане
на конкурса, с издаване на лицензия на спечелилия конкурса кандидат. Паричната гаранция се
внася в БНБ – ЦУ на името на ДКЕВР по IBAN
BG16BNBG 9661 3300 1420 01, BIC код: BNBGBGSD.
7. Място, дата, час и условия за приемане на
заявления за участие в конкурса. Заявленията
за участие се подават всеки работен ден от 9 до
17 ч. до 9.04.2012 г. включително в Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране, София,
бул. Княз Дондуков 8 – 10, стая 303. Заявлението
се приема в деловодството и се завежда с входящ
номер при условие, че кандидатът представи издадено от комисията Удостоверение за закупена
конкурсна документация, от което да е видно, че
тя е закупена в срока от 27.02.2012 г. до 9.03.2012 г.
Получените заявления на датата по т. I.8 и след
нея не се разглеждат от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране. Документацията
за участие в конкурса не може да се изтегля обратно освен при подаден писмен отказ от участие
в рамките на срока за подаване на заявления.
Документация за участие в конкурса не се връща
на кандидата след приключване на конкурса.
8. Дата, място и час на отваряне на постъпилите
заявления за участие в конкурса. Процедурата
по провеждане на конкурса ще започне от 14 ч.
на 18.04.2012 г. с отваряне на подадените предложения в Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране, София, бул. Княз Дондуков
8 – 10, ет. 5, зала № 1.
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9. Срок за оценяване на предложенията. Срокът
за оценяване е не повече от 3 месеца от датата
на отварянето им съгласно чл. 29, ал. 4 НЛДЕ.
II. Одобрява образци на декларации по чл. 28,
ал. 3 във връзка с чл. 34, ал. 1, чл. 31, ал. 4 и
5 от Наредбата за лицензиране на дейностите
в енергетиката и образец на удостоверение за
подаване на заявление за участие в конкурс по
чл. 37, ал. 2 от Наредбата за лицензиране на
дейностите в енергетиката.
IІІ.Обявява средства за контакти чрез отдел „Контрол“ в дирекция „Регулиране и контрол – природен газ“ при ДКЕВР, телефони 02
9359 659 и 02 9359 684, факс: 988 87 82, e-mail:
ggeorgiev@dker.bg; vdenkova@dker.bg.
Решението може да бъде обжалвано само заедно
с решението за определяне на спечелилия конкурса
кандидат пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаване на последното.
1666

Председател: А. Семерджиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 45
от 9 февруари 2012 г.
Във връзка с необходимостта от подобряване
на пропускателната способност на възловите
кръстовища от първостепенната улична мрежа
на гр. София в изпълнение инвестиционната
програма на Столична община с цел подобряване
на транспортно-експлоатационните качества на
бул. Пейо К. Яворов в частта му от бул. Цариградско шосе до бул. Черни връх в съответствие
с предвижданията на общия устройствен план
на Столична община с възлагателно писмо изх.
№ ТП-91-00-4 от 27.10.2009 г. на главния архитект
на София е възложено изработването на план
за регулация на кръстовището на бул. Драган
Цанков и бул. Пейо К. Яворов, район „Средец“,
район „Изгрев“ и район „Лозенец“.
Със Заповед № РД-09-50-300 от 1.03.2010 г. на
главния архитект на Столична община е допуснато изработване на ПУП. Издадената заповед
е изпратена за съобщаване по реда на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ до район „Лозенец“, район „Средец“
и район „Изгрев“ с писмо изх. № ИБК-70-00-452
от 4.03.2010 г.
С писмо изх. № ТП-91-00-4/2009 от 10.03.2010 г.
до директора на „Държавен вестник“ проектът за
плана за регулация е изпратен за съобщаване по
реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ. Проектът е съобщен с
обявление, обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 22 от 19.03.2010 г.
С писмо изх. № 08-00-2339 от 18.06.2009 г. на
директора на Регионалната инспекция по околната
среда и водите – София, към Министерството
на околната среда и водите уведомява, че не се
изисква извършване на задължителна ОВОС. С
оглед на горното е установено, че не е необходимо
изготвяне на екологична оценка към проекта за
план за регулация (ПР) на кръстовището на бул.
Драган Цанков и бул. Пейо К. Яворов, район
„Средец“, район „Изгрев“ и район „Лозенец“.
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С писмо изх. № ТП-92-00-4/2009 от 10.03.2010 г.
до трите района проектът за плана за регулация
е изпратен за провеждане на обществено обсъждане. Със Заповед № РД-09-111 от 21.04.2010 г.
на кмета на район „Средец“ е наредено да се
проведе обществено обсъждане. Заповедта е
публикувана във в. „Новинар“ от 24.10.2011 г.
Проведено е обществено обсъждане, на което има
съставен протокол, както и обобщаващ доклад
на комисията, назначена със Заповед № РД-09111А от 21.04.2010 г. на кмета на район „Средец“
за разглеждане на постъпилите възражения. Със
Заповед № РД-09-44 от 13.04.2010 г. на кмета на
район „Изгрев“ е наредено да се проведе обществено обсъждане. Проведено е обществено
обсъждане, на което има съставен протокол,
както и обобщаващ доклад на комисията, назначена със Заповед № РД-09-45 от 15.04.2010 г.
на кмета на район „Изгрев“ за разглеждане на
постъпилите възражения. Със Заповед № РД-09208 от 26.07.2010 г. на кмета на район „Лозенец“
е наредено да се проведе обществено обсъждане.
Проведено е обществено обсъждане, на което има
съставен протокол, както и обобщаващ доклад
на комисията за разглеждане на постъпилите
възражения.
С писмо изх. № АГ-6602-32 от 21.06.2010 г.
район „Средец“ уведомява, че са постъпили две
становища-предложения. С писмо изх. № АГ-0706-02-131 от 7.06.2010 г. район „Изгрев“ връща
проекта с информация, че в законния срок при
обявяването са постъпили две възражения и с
писма № АБ-66-02-70(1) от 23.04.2010 г. и № АБ-6602-70(5) от 8.09.2010 г. район „Лозенец“ уведомява,
че няма постъпили предложения, възражения и
становища по проекта.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г., т. 17. Взето е решение
по постъпилите предложения, възражения и
становища. Направено е служебно предложение
проектът да се коригира.
Същият заедно с направените корекции е
разгледан на заседание на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-19 от 8.03.2011 г., на което се обсъжда
новото геометрично решение на кръстовището, при което се намалява броят на засяганата
едроразмерна растителност. ОЕСУТ приема мотивираното предложение и взема решение след
съгласуване с дирекция „Зелена система“ при
СО, коригиране на ПР по приетото мотивирано
предложение проектът да се изпрати в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Представени са коригиран проект за плана за
регулация, протокол от 1.09.2011 г. за проведена
експертна среща за приемане на окончателен
вариант за обекта, съгласуване на оценка на
трайната дървесна растителност от дирекция
„Зелена система“ при СО – 21.10.2011 г., писма на
Министерството на културата – НИНКН – № 33НН- 0789 от 21.11.2011 г. и № 33-НН- 0789 от
29.11.2011 г. Проектът на план за регулация с
корекциите, значителни по смисъла на чл. 128,
ал. 2 ЗУТ, отново е разгледан и приет от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г., т. 21.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
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Административното производство по одобряване на плана за регулация на кръстовището на
бул. Драган Цанков и бул. Пейо К. Яворов, район
„Средец“, район „Изгрев“ и район „Лозенец“ е
започнало служебно.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – издадена е
заповед за изработване на подробен устройствен
план от компетентния за това орган, същата е
съобщена по надлежния за това ред, проведено
е обществено обсъждане, за което има съставен
протокол, проектът е съобщен чрез обявление
в „Държавен вестник“ и заедно с постъпилите
възражения е разгледан на заседание на ОЕСУТ.
Представено е становище на Министерството на
околната среда и водите за липсата на необходимостта от извършване на екологична оценка
към плана за регулация. Същият е съгласуван
със заинтересованите централни и териториални
администрации. След направените корекции окончателният проект е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и е в
съответствие с изискванията на закона.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 2 ЗУТ Столичният общински съвет одобрява
проект за план за регулация на кръстовището
на бул. Драган Цанков и бул. Пейо К. Яворов,
улична регулация по о.т. 558-574-573-572-571-570569-568-583-582-581-580-541-542-544; по о.т. 560-561562-563-564-565-566-567-575-576-577-578-579-543-546;
по о.т. 557-559-514-517-536-545; по о.т. 345-547-526-551552-555-97 по червените и сините линии, цифри,
букви, текст и защриховки с корекциите в кафяв
и зелен цвят съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Средец“, район
„Изгрев“ и район „Лозенец“ 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 територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
1724

Председател: Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 52
от 9 февруари 2012 г.
По повод на постъпило заявление в Направление „Архитектура и градоустройство“ с вх. per.
№ ГР-70-00-152/2011 от „Метрополитен“ – ЕАД,
е доп уснато със заповед № РД- 09-50 - 669 от
10.05.2011 г. на главния архитект на Столичната община изменение на действащия подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПР) за трасе на метрополитена по бул.

ВЕСТНИК
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Княгиня Мария-Луиза, метростанции ІІ-5 и ІІ-6,
в която са указани условията за изработване на
проекта от отделите в ДАГ.
Проектът за метростанция ІІ-5 е изработен
като ИПР на Метрополитен София – II метродиаметър, м. Зона В-17-част, кв. 3, УПИ I – „За
озеленяване“, и ІІ – „За ОЖС“, кв. 4, УПИ І – „За
ОЖС, обществено обслужване и озеленяване“
и подлези към метростанция ІІ-5 и е внесен
за одобряване. Обявен е на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ и е проведено обществено обсъждане.
С писмо № АС-66 02-136[3] от 2.08.2011 г. район
„Сердика“ уведомява, че в законния срок при
обявяването и общественото обсъждане не са
постъпили възражения, предложения и становища по проекта. Същият е разгледан и приет
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-70 от 13.09.2011 г.,
т. 16, с решение изпраща в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Проектното решение е целесъобразно и е в
съответствие с изискванията на закона.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗУТ Столичният общински
съвет одобрява проект за изменение на плана за
регулация на Метрополитен София – ІІ метродиаметър, м. Зона В-17-част, кв. 3, УПИ І – „За
озеленяване“, и II – „За ОЖС“, кв. 4, УПИ I – „За
ОЖС, обществено обслужване и озеленяване“ и
подлези към метростанция ІІ-5; промяна профила
на улици по о.т. 46-47-48-49а-50а-50б-51а; по о.т.
51а-87; по о.т. 55-56а-58а-58б-58в-58г-58д по кафявите и зелените линии, цифри, текст и защриховки
съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Сердика“ 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 територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
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Председател: Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 71
от 9 февруари 2012 г.
Изработването на проекта е предизвикано
от предстоящото изграж дане на линията на
метрото до метростанция № 20 и устройването
на територията меж ду границата на райони
„Младост“ и „Дружба“ и ул. Капитан Димитър
Списаревски. То е допуснато със заповед № РД09-50-1325 от 26.11.2009 г. на главния архитект
на Столичната община на основание чл. 16 и
чл. 124, ал. 2 ЗУТ в съответствие с неодобрения
към момента на издаването є проект за изменение на Общ устройствен план на Столична
община. Заповедта засяга територията, заключена между „проектна улица, северозападно от
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кв. 513 – административна граница между райони „Искър“ и „Младост“ – ул. Христофор Колумб – ул. Капитан Димитър Списаревски – ул.
Илия Бешков – бул. Проф. Цветан Лазаров – ул.
Обиколна. Изработеният проект е обявен чрез
„Държавен вестник“ (ДВ, бр. 31 от 2010 г.).
При обявяването на плана в законоустановения
срок са постъпили 9 възражения (писмо изх.
№ 6602 – 102(5) от 25.08.2010 г., район „Искър“).
Проведено е обществено обсъждане съгласно
чл. 128, ал. 5 и чл. 121, ал. 1 ЗУТ. Резултатите от
общественото обсъждане са изпратени в район
„Искър“ от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община с писмо 6602102(4) от 25.08.2010 г. Постъпили са 2 становища.
Представен е обобщаващ доклад от комисията
по провеждането на общественото обсъждане.
Постъпилите възражения, становищата и докладът от комисията по общественото обсъждане
са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г19 от 8.03.2011 г., т. 13. ОЕСУТ е преценил, че
от обхвата на проекта следва да се изключат
частите, за които има приложен пред ходен
план за регулация. Представени са заснемане
и оценка на съществуващата растителност по
смисъла на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверени от
Дирекция „Зелена система“ при Столичната община (изх. № 7000-СП-616 от 18.07.2011 г.), както
и съгласувани от съответното експлоатиращо
дружество план-схеми на инженерната инфраструктура. Проектът е коригиран съгласно уважените възражения и служебните предложения.
Корекциите са нанесени върху чертежите със
зелен и кафяв цвят. Комисията по чл. 210 ЗУТ
с решение № ЕС-О-003 от 16.01.2012 г. е приела
пазарни оценки на поземлените имоти преди и
след урегулирането им съгласно изискването
на чл. 16, ал. 4 ЗУТ. От оценките е видно, че
стойността е повишена както за всеки отделен
имот, така и за цялата територия.
При тази фактическа обстановка от правна
страна се установява следното: Изработването
на проекта е допуснато на основание чл. 16 и
чл. 124, ал. 2 ЗУТ със заповед № РД-09-50-1325 от
26.11.2009 г. от компетентен орган при наличие на
необходимите обективни предпоставки за това.
Основателно част от територията е изключена
от първоначалния обхват на проекта, тъй като
за нея има приложени предходни планове за
регулация и застрояване. Спазен е редът за съобщаване на проекта и изискването за провеждане
на обществено обсъждане. Проектът е приет от
ОЕСУТ съобразно изискването на чл. 129, ал. 1,
изр. първо ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
увеличава стойността на територията и дава
възможност за продължаване на изграждането
на столичния метрополитен, както и устройването на територията между границата на райони
„Младост“ и „Дружба“ и ул. Капитан Димитър
Списаревски.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 16 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Столичният общински
съвет реши:
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1. Одобрява проект за план за регулация и
застрояване за местност „Дружба – разширение“
(ул. Обиколна) в следния териториален обхват:
1.1. терен, включващ ПИ 964, 1331, 1332, 1333
от кв. 501; ПИ 1334, 1335, 1957, 835, 1346, 1944,
1945, 1955, 853, 1556 от кв. 501а;
1.2. терен, включващ ПИ 1248, 1946, 1989 от
кв. 502а; ПИ 854, 2141, 1321, 1342 от кв. 502; ПИ
1347, 886, 2142, 758, 801, 921 от кв. 5; терен без
планоснимачен №, попадащ в кв. 5, кв. 502, кв.
502а, улица по о.т. 606 – о.т. 607 и улица по о.т.
572 – о.т. 608;
1.3. терен, попадащ в границите на: северозападна и източна граница на ПИ 542 от кв.
510, северна граница ПИ без планоснимачен
№, северна граница на ПИ 1692, част от западна граница на ПИ 1693, западна и северна
граница на ПИ 1311 от кв. 505, северни граници на ПИ 1249, 1320, 1343, северна граница на
ПИ 939, северна и източна граница на ПИ без
планоснимачен № от кв. 504, източни граници
за ПИ 1086, 1306, южна и източна граница на
УПИ IV, североизточна граница на УПИ XIII,
североизточни граници за ПИ 1286, 1272, 1558
от кв. 511; източни граници за ПИ 1418, 2181,
1509; улица по о.т. 111 – о.т. 112; източна граница на ПИ 1265, част от северозападната,
североизточната и югоизточната граница на
ПИ 1568, югозападните граници за УПИ XII,
XI и X от кв. 512; граница на трасе на метрополитена, югозападните граници на кв. 510а,
улично-регулационна линия между кв. 510а и
510 и част от югозападната граница на кв. 510,
район „Искър“, с направените корекции в зелен
и кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план-схеми към подробния устройствен план по т. 1 на мрежите на
техническата инфраструктура – водоснабдяване,
канализация, електрозахранване, топлоснабдяване и вертикално планиране.
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 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 до район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: Е. Герджиков
1726

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 72
от 9 февруари 2012 г.
Изработването на проекта е във връзка с предстоящото изграждане на жп спирка до метростанция
21 от трасето на I метродиаметър от бул. Андрей
Ляпчев до Летищен комплекс София. То е допуснато
със заповед № РД-09-50-1285 от 14.10.2011 г. на главния архитект на Столичната община на основание
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 135, ал. 5 ЗУТ в съответствие
с Общия устройствен план на Столичната община.
Изработеният проект е обявен по реда на чл. 128,
ал. 3 и 5 ЗУТ. При обявяването на плана в законоустановения срок е постъпило едно възражение
(писмо изх. № 6602-195(6) от 19.12.2011 г., район
„Искър“). Проектът и постъпилото възражение
са разгледани от ОЕСУТ, протоколи № ЕС-Г-1 от
10.01.2012 г., т. 2, и № ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г., т. 9.
При тази фактическа обстановка от правна страна
се установява следното: Изработването на проекта е допуснато на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 и
чл. 135, ал. 5 ЗУТ със заповед № РД-09-50-1285 от
14.10.2011 г. от компетентен орган при наличие
на необходимите обективни предпоставки за това.
Спазен е редът за съобщаване на проекта. Проектът е приет от ОЕСУТ съобразно изискването на
чл. 129, ал. 1, изр. първо ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
увеличава стойността на територията и дава
възможност за продължаване на изграждането
на столичния метрополитен.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 135, ал. 5 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Столичният общински съвет одобрява проект
за изменение на плана за регулация за местност
НПЗ „Искър – Север“ II част, кв. 16, УПИ І – „за
производство, склад и офиси“, и УПИ – „за жп
ареал“, и кв. 22, УПИ І – „за предгаров площад
и озеленяване“, улица по о.т. 117 – о.т. 118 – о.т.
119, трасе на метрополитен между о.т. 118 – о.т.
33 по кафявите и зелените линии, цифри, текст и
зачерквания съгласно приложения проект.
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 до район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
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Председател: Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 46
от 13 януари 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 40 от 8.12.2011 г. на

ВЕСТНИК
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Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.03.2012 г. от 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж. к. Люлин 10, до бл. 104А,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 43 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.03.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1657
РЕШЕНИЕ № 47
от 13 януари 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 617 от 6.10.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.03.2012 г. от 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж. к. Люлин 8, до 73-то ОДЗ,
ул. 400 и ул. Годеч, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 43 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.03.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1658
РЕШЕНИЕ № 49
от 20 януари 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 243 от 13.05.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.04.2012 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с пл. № 1099, м. Факултета, ул. Ив. Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.03.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1659
РЕШЕНИЕ № 50
от 20 януари 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 362 от
9.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 4.04.2012 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
XXVIII-525, 528, кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 720 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 72 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.04.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1660
РЕШЕНИЕ № 51
от 20 януари 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 58 от 27.01.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 11.04.2012 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дървеница, до
бл. 46, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4500 лв. (Сделката
на се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 450 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.04.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1661
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РЕШЕНИЕ № 52
от 20 януари 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 388 от 23.06.
2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.04.2012 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ VIII за КОО, кв. 3, местност Дървеница, ул.
Иван Боримечката, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“, с право на
собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.04.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1662

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 42
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 78639.24.98 по кадастралната карта на с.
Църква, община Балчик, заедно с предвидения
начин на застрояване и отреждане за „Жм“
(жилищни нужди).
1656

Председател: В. Лучиянов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-01
от 10 февруари 2012 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 6 от
31.01.2012 г. и № 33 от 22.04.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, и решения-протоколи № 1 от
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20.12.2011 г. и № 22 от 16.08.2011 г. Надзорният
съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас, реши да се
проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
17 ч. в заседателната зала на Община Бургас,
ул. Александровска 26, публични търгове с явно
наддаване за продажба на следните общински
нежилищни имоти:
1. Магазин, ул. Фердинандова 49, Бургас, със
ЗП 286,11 кв.м, с начална тръжна цена в размер
450 000 лв., стъпка на наддаване 5100 лв. и депозит
за участие 45 000 лв.
2. Почивна база (собственост на „Обреден
комплекс“ – ЕООД) в м. Ковач, землището на
с. Звездец, община Малко Търново, с прилежаща
площ 21,601 дка, с начална тръжна цена в размер 304 000 лв., стъпка на наддаване 5000 лв. и
депозит за участие 30 400 лв.
3. Обособен обект – почивна база (собственост
на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД) в
лесопарк „Росенец“, Бургас, със застроена площ
295,00 кв.м (РЗП – 944 кв.м), с начална тръжна
цена в размер 300 000 лв., стъпка на наддаване
6000 лв. и депозит за участие 30 000 лв.
4. Офис № 5 на ет. 2 в сграда в УПИ IX, кв.
5 по плана на ПЗ „Победа“, Бургас, със ЗП 22,22
кв.м, с начална тръжна цена в размер 15 000 лв.
без ДДС, стъпка на наддаване 200 лв. и депозит за участие 1500 лв. Публичният търг с явно
наддаване за този обект да се проведе на 19-ия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната
зала на Община Бургас, ул. Александровска 26.
5. Тръжната документация за всеки обект поотделно се закупува в Агенцията за приватизация
и публично-частно партньорство, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч.,
заплащане в брой в касата на агенцията, като:
– за първите три обекта – в срок до 15-ия
ден включително от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв.
за следните обекти: почивна база (собственост
на „Обреден комплекс“ – ЕООД) в м. Ковач,
землището на с. Звездец, и магазин, ул. Фердинандова 49, Бургас, и на цена от 500 лв. за
обособен обект – почивна база (собственост на
„Благоустройствени строежи“ – ЕООД) в лесопарк „Росенец“, Бургас;
– за четвъртия обект – в срок до 18-ия ден
включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв.
6. Депозитите за участие за първите три обекта
поотделно да се внесат по банков път до 15-ия
ден включително от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“, за четвъртия
обект депозитът да се внесе по банков път до
18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по
IBAN сметка на Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, № BG
28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF.
Връщането на депозитите се извършва безкасово – с платежно нареждане по банковата
сметка на кандидата в срок пет работни дни след
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изтичането на срока за обжалване на решението
на Надзорния съвет на агенцията за определяне
на спечелилия участник.
7. Огледът на първите три обекта се извършва
с представител на агенцията през всички работни
дни в срок до 15-ия ден включително от датата
на обнародването, за четвъртия обект – в срок до
18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, след
представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
8. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден в срок до 15-ия ден включително от
датата на обнародването за първите три обекта,
за четвъртия обект – в срок до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“. Изпращане на предложения
по пощенски път не се допуска.
9. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
10. Върху достигнатата крайна тръжна цена
за четвъртия обект се начислява 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 във връзка с § 1, ал. 5б от
допълнителните разпоредби на ЗДДС.
Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
1627

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 54/4/23
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП (парцеларен план) за подземен
кабел от ПИ 019083 (УПИ І-83) до ПИ 814 и втори
кабел от ПИ 019083 до ПИ 550 в землището на
с. Бояново, община Елхово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател: Н. Тончев
1563

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 68
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен
имот 015025, местност Турски гробища, в землището на с. Бузовград – 2,645 дка, пета категория,
при граници и съседи: ПИ 000051 – път ІV клас;
015018; 015008 – индивидуално застрояване, и
015022 – частна ливада, за промяна предназначението на земята от ливада, в инд. застрояване – „За складова база“. Одобрява схеми за ел.
захранване и В и К.
Председател: Н. Златанов
1564
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РЕШЕНИЕ № 69
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 163014,
местност Светица, в землището на Шипка при граници и съседи: камионен път 123/д; поляна 123/7;
широколистна гора – отдели 123/в и 123/г – за
база за рекреация, туризъм и отдих със схеми
за ел. и В и К захранване и транспортен достъп.
1565

Председател: Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 70
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, одобрява подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен
имот 151007, местност Могилата, землище с.
Копринка. Трасето преминава през поземлен имот
000268 – пасище, мера; 000055 – полски път, и по
полски път 181.11 в територията на параграф 4
(по КВС № 000435) с обща дължина 89,7 м.
1566

Председател: Н. Златанов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 29
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
ел. и В и К схеми за захранване на ПИ 142040
от КВС на с. Розино, местност Горен кошелан,
във връзка с промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвиж да за ПИ 142040 да се
образува УПИ І-142040, ферма за угояване на
телета в местността Горен кошелан, с. Розино, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
1241

Председател: С. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 30
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 25, ал. 5
ЗСПЗЗ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
1. Дава съгласие за преминаване на водопровод
и ел. инсталация – ниско напрежение, през поземлен имот № 97003 – пасища, мери – публична
общинска собственост, за захранване на УПИ
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000095 – общественообслужващи дейности – ресторант и сгради за временно обитаване, от КВС
на с. Соколица, местност Мандрата.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на тех ническата
инфраструкту ра – водопровод и ел. инсталация – ниско напрежение, през ПИ 000096 – стопански двор – държавна частна собственост,
970 03 – пасища, мери – п убли чна общинска
собственост, за захранване на УПИ 000095 – общественообслужващи дейности – ресторант и
сгради за временно обитаване, от КВС на с.
Соколица, местност Мандрата, при спазване на
нормативните изисквания.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
1242

Председател: С. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 45
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124,
ал. 3 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложените В и К и ел. схеми за захранване на
ПИ 014015 по КВС на м. До селото, землище с.
Куртово, община Карлово, във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя. Проектът
предвижда за ПИ 014015 да се образува УПИ
014015 – обект за производство на млечни деликатеси, офис, склад и магазин по КВС в м. До
селото, землище с. Куртово, община Карлово, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствената зона е предимно производствена (Пп).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
1745

Председател: С. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 46
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124,
ал. 3 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както
и приложените В и К и ел. схеми за захранване
на ПИ № 702.4009 и 702.4010 по плана на новообразуваните имоти за м. Ени кория, землище
гр. Карлово, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя. Проектът предвижда
ПИ № 702.4009 и 702.4010 да се обединят, като
от двата имота се образува УПИ 4009,4010 – жилищно строителство в м. Ени кория, землище
гр. Карлово, и застрояване в него при спазване
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на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствената зона е предимно
жилищна (Жм).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
1746

Председател: С. Карагенски

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 47
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на Община Кресна с вх. № 73 от 20.12.2011 г.
Общинският съвет – гр. Кресна, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия на възложител по
чл. 131 ЗУТ – Димитър Аргилов Николов, собственик на УПИ 014002, м. Дебелата земя, землище гр. Кресна, с конкретно предназначение на
имота „За строителни материали и производство
на бетонови изделия“ за строеж „Ел. захранващ
кабел 20 kV – Изместване на отклонение на ел.
провод 20 kV „Морава“ за МТП „Дърводелски
цех“ през УПИ 014002, като с плана е определен
новият сервитут по Наредба № 16 от 2004 г. на
Министерството на енергетиката и енергийните
ресурси, Министерството на земеделието и горите
и Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за сервитутите на енергийните
обекти (ДВ, бр. 88 от 2004 г.) на ВЕЛ 20 kV „Морава“. Вследствие на изместването към регистъра
на засегнатите имоти е отразено изменението
на площите в ограничение в ползването им за:
УПИ 014002, УПИ 14081. Дължината на трасето
е 98,90 л. м, преминаващо през ПИ 014002, собственост на Димитър Аргилов Николов – 98 л. м
с площ в ограничения в ползването є 0,282 дка
(собствен имот) и през ПИ (ливада), собственост
на „Алиман“ –ЕООД, с дължина 0,9 л. м и площ
с ограничения в ползването є 0,113 дка, видно
от договор за право на преминаване пред чужд
поземлен имот в нотариална форма от 1.06.2011 г.
на Линка Чуткина, нотариус в район РС –  Несебър, с рег. № 600.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кресна до Административния съд – Благоевград.
1704

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 71
от 24 януари 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59
от Административнопроцесуалния кодекс във
връзка с чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4
ППЗНП, чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и
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в групите на училищата и детските градини и
Решение № 17 от протокол № 4 от 29.12.2011 г. от
заседание на Общинския съвет – гр. Кърджали,
нареждам:
Закривам считано от 3.11.2011 г. Полудневна
детска градина (ПДГ) – с. Мост, към ОУ „Христо
Смирненски“, с. Мост, община Кърджали, поради недостатъчен брой деца за съществуване на
групата при следните условия:
1. Задължителната документация на ПДГ –  
с. Мост, да се предаде за съхранение на директора
на ОУ „Христо Смирненски“, с. Мост, община
Кърджали.
2. Движимото имущество на закритата ПДГ – с.
Мост, да се предостави за ползване и управление на
ЦДГ „Кокиче“ – с. Мост, община Кърджали.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
1568

Кмет: Х. Азис
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РЕШЕНИЕ № 54
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра,
реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване)
за промяна предназначението на земеделска
земя за изграждане на „Птицеферма за 2000 броя
пилета“ в ПИ № 102032 в местност Клисурата
в землището на с. Люти дол, община Мездра,
област Враца.
Решението да се обяви на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1571

Председател: Д. Дамяновски

ОБЩИНА МЕЗДРА

ОБЩИНА МОНТАНА

РЕШЕНИЕ № 52
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:
Одобрява ПУП (подробен устройствен план) –
ПЗ (план за застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на
„Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ № 002703
в местност Шумер в землището на с. Игнатица,
община Мездра, област Враца.
Решението да се обяви на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 49
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1, протокол на
ОЕСУТ № 16 от 29.12.2011 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението и за
застрояване на ПИ с идентификатор 48489.27.663
по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Семчова круша, с трайно предназначение
на територията – „Земеделска“, от земеделска в
„За съхранение и преработка на селскостопанска
продукция“ съгласно ограничителните линии на
застрояване.
Линиите на заст рояване, уст ройствените
показатели, трасетата и разположението на сервитутните зони се одобряват по графичната и
текстовата част на проекта, който е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1569

Председател: Д. Дамяновски

РЕШЕНИЕ № 53
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра,
реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПЗ (план за застрояване) за промяна
предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ
№ 001475 в местност Шумер в землището на с.
Игнатица, община Мездра, област Враца.
Решението да се обяви на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1570

Председател: Д. Дамяновски

1304

Председател: И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 62
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 4, протокол на
ОЕСУТ № 16 от 29.12.2011 г., Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението и за
застрояване на ПИ № 000105 по КВС, с. Трифоново, община Монтана, с трайно предназначение
на земеделска земя от „Земеделска“ в „За производство на пелети“.
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Линиите на застрояване, устройствените показатели и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, който е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1305

Председател: И. Иванов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 42
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод до имот 022022, м. Капсиди, землище с. Чучулигово, с трасе и сервитути
към него, предвидени да преминат в земеделски
поземлени имоти в масиви по КВС, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: № 022016, 022018.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на кабелна линия 20 kV до имоти 022022, 022033,
м. Капсиди, землище с. Чучулигово, с трасе и
сервитути към него, предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: имоти № 022016,
022018, 000188.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
1629

Председател: С. Николов

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 12-ОА-149
от 19 януари 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС,
като взех предвид влязъл в сила ПУП – ПРЗ,
одобрен с Решение № 439 от 18.09.2003 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, и Заповед № РД02-14-2279 от 29.12.2000 г. на МРРБ нареждам:
1. Отчуждавам част от ПИ с идентификатор
56784.512.822 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48
от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, целият с площ 225 кв.м, намиращ се на ул.
Земляшка, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), при граници по кадастрална
карта 56784.512.848, 56784.512.9540, 56784.512.956,
5678 4. 51 2 . 5 49, 5678 4. 51 2 . 552 , 5678 4. 51 2 . 551 ,
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56784.512.821, която част с площ 17 кв.м съгласно
действащия ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 439
от 18.09.2003 г. на Общинския съвет – Пловдив,
попада в улица-тупик, като за останалата част
от ПИ № 822 е отреден УПИ ХХІ-822, като взех
предвид, че съгласно нотариален акт № 89, т. 21,
дело 5798/1993, 1/2 ид. част е собственост на
Атанас Стоянов Георгиев, съгласно нотариален
акт № 58, т. 45, дело № 14650/1975, 1/2 ид. част е
собственост на Георги Стоянов Георгиев, с граници
по регулационен план на отчуждаемото място:
от север – УПИ ХХІ-822; от юг – ПИ № 848 и
ул. Земляшка; от запад – ПИ № 821.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е в размер
5050 лв., определено съобразно разпоредбите на
чл. 22 ЗОС и се разпределя между съсобствениците в съответствие с притежаваните квоти,
както следва:
Атанас Стоянов Георгиев – 2525 лв.
Георги Стоянов Георгиев – 2525 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща след 10.02.2012 г. след влизане в сила на тази
заповед или съдебно решение и след представяне
на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив, към Агенцията по вписванията
за наличие или липса на вещни тежести, както
и оригинали или заверени копия от Службата
по вписванията на документи за собственост в
администрацията на Община Пловдив или след
служебното снабдяване със същите.
5. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
1758

Кмет: Ив. Тотев

ЗАПОВЕД № 12-ОА-151
от 19 януари 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС,
като взех предвид влязъл в сила ПУП – ПРЗ,
одобрен с Решение № 439 от 18.09.2003 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, и Заповед № РД02-14-2279 от 29.12.2000 г. на МРРБ нареждам:
1. Отчуждавам част от ПИ с идентификатор
56784.512.821 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48
от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, целият с площ 217 кв.м, стар идентификатор № 821, кв. 8, намиращ се на ул. Земляшка,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при граници по кадастрална
карта: 56784.512.848, 56784.512.822, 56784.512.552,
56784.512.551, 56784.512.553, 56784.512.836, която част с площ 46 к в.м съгласно действащия ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 439 от
18.09.2003 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
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попада в улица-тупик, като за останалата част
от ПИ № 821 е отреден УПИ ХХХІ-821, като
взех предвид, че съгласно нотариален акт № 102,
т. 35, дело № 12080/1975 и нотариален акт № 195,
т. 23, дело № 7265/1990 1/2 ид. част е собственост
на Велика Димитрова Димитрова, съгласно
нотариален акт № 39, т. 63, дело № 18740/1996
1
/2 ид. част е собственост на Димитър Атанасов
Куков и Мариана Атанасова Кукова, с граници
по регулационен план на отчуждаемото място:
от север – УПИ ХХХІ-821, от изток – ПИ № 822,
от запад – УПИ ХХ-836.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е в размер
13 600 лв., определено съобразно разпоредбите
на чл. 22 ЗОС и се разпределя между съсобствениците в съответствие с притежаваните квоти,
както следва:
Велика Димитрова Димитрова – 6800 лв.
Димитър Атанасов Куков – 3400 лв.
Мариана Атанасова Кукова – 3400 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща след 10.02.2012 г. след влизане в сила на тази
заповед или съдебно решение и след представяне
на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив, към Агенцията по вписванията
за наличие или липса на вещни тежести, както
и оригинали или заверени копия от Службата
по вписванията на документи за собственост в
администрацията на Община Пловдив или след
служебното снабдяване със същите.
5. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването й в „Държавен вестник“.
1759

Кмет: Ив. Тотев

ЗАПОВЕД № 12-ОА-153
от 19 януари 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС,
като взех предвид влязъл в сила ПУП – ПРЗ,
одобрен с Решение № 439 от 18.09.2003 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, и Заповед № РД02-14-2279 от 29.12.2000 г. на МРРБ нареждам:
1. Отчуждавам част от ПИ с идентификатор
56784.512.848 по кадастрална карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
намиращ се на ул. Земляшка, целият с площ
524 кв. м, стар идентификатор: 848, кв. 8, парцел
ХХVІІІ, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), при граници по кадастрална
карта 56784.512.538, 56784.512.537, 56784.512.9540,
5678 4. 51 2 . 8 2 2 , 5678 4. 51 2 . 8 21, 5678 4. 51 2 . 8 3 6 ,
56784.512.539, която част с площ 34 кв. м съгласно
действащия ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 439
от 18.09.2003 г. на Общинския съвет – Пловдив,
попада в улица-тупик, като за останалата част от
ПИ № 848 е отреден УПИ ХХVІІІ-848, като взех
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предвид, че съгласно нотариален акт № 30, т. 5,
рег. 1420, дело 1024 от 31.01.2008 г. 1/2 ид. част е
собственост на Стоянка Колева Петрова, съгласно
нотариален акт № 26, т. 5, рег. 1416, дело 1020 от
31.01.2008 г. 1/2 ид. част е собственост на Петър
Колев Петров, с граници по регулационен план
на отчуждаемото място: от север ПИ № 821 и
822; от юг – УПИ ХХVІІІ-848; от изток – улица
Земляшка, кв. Прослав, Пловдив.
2. Размерът на дължимото парично обезщетение за гореописания недвижим имот е в размер
10 100 лв., определено съобразно разпоредбите
на чл. 22 ЗОС и се разпределя между съсобствениците в съответствие с притежаваните квоти,
както следва:
Стоянка Колева Петрова – 5050 лв.
Петър Колев Петров – 5050 лв.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в ТБ „Инвестбанк“, клон Пловдив, на името на
правоимащите.
4. Обезщетението на собствениците се изплаща след 10.02.2012 г. след влизане в сила на тази
заповед или съдебно решение и след представяне
на удостоверение от Службата по вписванията – Пловдив, към Агенцията по вписванията
за наличие или липса на вещни тежести, както
и оригинали или заверени копия от Службата
по вписванията на документи за собственост в
администрацията на Община Пловдив или след
служебното снабдяване със същите.
5. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
1760

Кмет: Ив. Тотев

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Автоекобул“ – АД, със седалище София, с искане
за отмяна разпоредбата на чл. 2, ал. 8 в частта:
„3 на сто от приходите, постъпващи в организациите по оползотворяване на отпадъци от МПС
от техните членове, се превеждат по сметка
на Министерството на вътрешните работи за
административно обслужване до 15-о число на
текущия месец въз основа на постъпленията за
предходния месец“ от Наредбата за определяне
на реда и размера на заплащане на продуктова
такса за продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци,
приета с Постановление на Министерския съвет
№ 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.), по което
е образувано адм. дело № 1951/2012 по описа
на Върховния административен съд. Делото е
насрочено за 23.05.2012 г.
1728
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Диана Стойчева Митова,
Марин Александров Митов и Елеонора Илиева
Тричкова, и тримата с адрес Благоевград, ул.
Иван Михайлов 24А, против Заповед № 1487
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от 29.12.2011 г. на кмета на Община Благоевград, с която е одобрен ПУП – изменение на
плана за регулация между УПИ ХХ, имот с
идентификатор 04279.611.168, и УПИ ХІХ, имот
с идентификатор 04279.611.169, кв. 32 по плана
на ІІІ микрорайон на Благоевград, по имотната
граница на имот с идентификатор 04279.611.168
е образувано адм.д. № 75/2012 по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.03.2012 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен
срок от обявяване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена, 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 се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано 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.
1610
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от ЕТ „Манчо Чочев“ със
седалище и адрес на управление Панагюрище,
ул. Цар Шишман 12, против Заповед № 590 от
09.08.2011 г. на кмета на Община Панагюрище
за одобряване на проект за частично изменение
на ПУП – план за регулация (ПР) с обхват имот
№ 121112 в местността Стопански двор – землище
на гр. Панагюрище, като част от имот № 121112,
участващ в УПИ VІІ-12, се придаде към УПИІ – „Производствени цели“, и се образува нов
урегулиран поземлен имот – У ПИ V ІІ-11,112
„Производствени цели“ в местността Стопански
двор – землище на гр. Панагюрище, с прилежаща
новопроектирана улица-тупик; останалата част
от УПИ VІІ-12 се придава към УПИ VІ-13 според
надписите и означенията в плана за регулация.
По жалбата е образувано адм. д. № 78/2012 по
описа на Административния съд – Пазарджик.
Заинтересуваните лица имат право да се конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
1736
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Ангел Тодоров Попов е оспорил Заповед № 432
от 12.04.2009 г. на кмета на Община Родопи, с
която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ – на
кв. 8, с. Ситово, като отпада УПИ VІ – училище,
и се образува нов УПИ VІ-145, 146, еко култу-
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рен център със ЗОХ по червените и кафявите
линии, зачертавания и надписи. В УПИ VІ-145,
146 – еко културен център със ЗОХ – запазване
на съществуващата сграда, означена с плътен
черен контур и червено оцветена, с надстрояване
на един етаж. Определя се устройствена зона
„Жм“ с показатели, указани в матрицата със
син цвят, за което е образувано административно
дело № 259/2012, ХVІІІ състав. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез заявление,
което съдържа: трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление
и електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Административно дело № 259/2012 е
насрочено за 02.04.2012 г. от 10 ч.
1667
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Агроспектър
2000“ – ООД, Разград, и Даниела Георгиева
Христова от Разград против Решение № 20 по
протокол № 4, статия 5, от 27.12.2012 г. на Общинския съвет – Разград, за определяне на нов
размер на „Такса битови отпадъци“ и одобряване план-сметка за разходите по третиране на
битовите отпадъци и поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване в населените места на община Разград за 2012 г., по
което е образувано адм.д. № 26/2012 по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 23.03.2012 г. от 10 ч.
1766
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 28 състав, призовава Кристине Ошин
Куюмджян с последен известен по делото адрес
Столична община, гр. Банкя, ул. Цар Симеон
74, да се яви в съда на 9.05.2012 г. в 9,30 ч. като
жалбоподател по адм.д. № 6533/2011, образувано
по частна жалба на Кристине Ошин Куюмджян
срещу Заповед № РД-50-53 от 23.06.2011 г. на кмета на СО – район „Банкя“. Жалбоподателите да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
1608
Административният съд – София-град уведомява, че е образувано адм. дело № 2373/2011 на
Административния съд София-град, ІІ отделение,
23 състав, насрочено за 09.04.2012 г. от 9 ч., по
жалба на Илиан Николаев Ашламаджиев срещу
Заповед № РД-09-50-32 от 05.01.2011 г. на главния
архитект на Столична община, с която е одобре-
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но изменението на ПР на кв. 177, м. „Западно
направление“, за промяна предназначението на
УПИ І – „за обществено строителство“, ІІ-4, ХV22, 23, 24 и ХVІ-25 и 26 „за офиси, трафопост и
подземни гаражи“, ХV-22, 23, 24 и ХVІ-25 и 26
„за офиси, трафопост и подземни гаражи“; изменение на ПЗ за УПИ-ІІ, ХV и ХVІ, кв. 177, м.
„Западно направление“. Заинтересованите лица
могат да поискат да бъдат конституирани като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването.
1609
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 28 състав, призовава Иван Светославов
Лазаров с последен известен по делото адрес
София, ж. к. Свобода, бл. 8Б, вх. А, ет. 1, ап. 2,
да се яви в съда на 11.04.2012 г. в 11 ч. като заинтересована страна по адм. дело № 7117/2010,
образувано по жалба на Столична община срещу
Заповед № РД-18-45 от 09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Заинтересованата
страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
1733
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 28 състав, призовава Георги Борисов
Антонов с последен известен по делото адрес
София, ул. Екзарх Йосиф 29, да се яви в съда на
11.04.2012 г. в 11 ч. като заинтересована страна
по адм.д. № 7117/2010, образувано по жалба на
Столична община срещу Заповед № РД-18-45 от
9.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
1734
Административният съд – София-град уведомява, че по жалба на жалбоподателя „Делев и
Делев“ – ЕАД, срещу Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (приета с
Решение № 894 по протокол № 93 от 23.11.2006 г.,
посл. изм. с Решение № 507 по протокол № 95
от 28.07.2011 г.) в частта є относно разпоредбата
на чл. 24, ал. 6 е образувано адм.д. № 6140 по
описа на съда за 2011 г., VI тричленен състав,
насрочено за 24.02.2012 г. от 11 ч.
1795
Софийският градски съд, административно
отделение АО, ІІІ-в състав, призовава Зоя Георгиева Дамянова с последен адрес София, ж. к.
Света Троица (Вълчо Иванов), бл. 315-Б, вх. Г,
ет. 2, ап. 77, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 23.05.2012 г. в 14,30 ч. като ответница
по адм. дело № 2587/2004, заведено от Татяна Г.
Дамянова срещу началник-сектор СРДНСК – югозападен район. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1652
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-3 състав, на основание чл. 48, ал. 1
ГПК съобщава, че е образувано търговско дело
№ 2142/2010 със страни: „Суит Аналисис Сървисис
Инк.“ (Sweet Analyses Services inc), дружество,
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учредено по законите на САЩ, със седалище и
адрес на управление: ул. Норт Феърфакс Сюит
№ 402, Александрия, ВА 22314, САЩ, срещу
„Юростийл Холдингс СА“ (Eurosteel Holdings
S.A.) с единствено известен адрес: Сий Медоу
Хаус, Белкбърн Хайуей, п.к. 116, Роудтаун, Тортола, Британски Вирджински острови. Съдът
разпорежда ответникът „Юростийл Холдингс
СА“ в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ след запознаване в деловодството на търговско отделение
в Софийски градски съд с исковата молба и
приложенията към нея да подаде писмен отговор със задължителното съдържание по ал. 2 на
чл. 367 ГПК. При неподаване на отговор в посочения срок настъпват последиците, предвидени
в чл. 370 ГПК – ответникът губи възможността
да направи това по-късно.
1735
Районният съд – гр. Кубрат, г ра ж данска
колегия, ІІ състав, призовава Рюстем Рюстемов
Махмудов, роден на 25.08.1933 г., без регистриран
постоянен адрес в Р. България и с настоящ адрес
в Р. Турция – неизвестен, и Емилиян Бисеров
Калинов, роден на 12.09.1978 г., без регистриран
постоянен адрес в Р. България и с настоящ адрес
в Р. Турция – неизвестен, ответници по гр. д.
№ 771/2011 по описа на РС – гр. Кубрат, заведено
от Христо Рашков Михайлов от с. Острово, община Завет, област Разград, с правно основание
чл. 341 ГПК – съдебна делба, да се явят в съда в
двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ за връчване на преписи
от исковата молба с приложенията към нея.
Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
1611
Ловешкият районен съд, ІХ състав, призовава
Мариус Владеску – гражданин на Румъния, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.03.2012 г.
в 10 ч. като ответник по гр. д. № 81/2012, заведено
от Полина Г. Павлова на основание чл. 132, ал. 1,
т. 2 СК. Ако въпреки обнародването в „Държавен вестник“ ответникът не се яви в съда при
разглеждането на делото, съдът му назначава
особен представител.
1615
Сливенският районен съд съобщава на ответника Родолф Маиеул Кинсиклоунон, роден
на 11.05.1982 г. в Република Бенин, с неизвестен
адрес в Република България и в чужбина, че
следва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в съда, за да получи препис от исковата молба и приложенията
по гр. д. № 128/2012, заведено от Рени Руменова
Михайлова от Сливен, по чл. 49 СК.
1731
Софийският районен съд, гр. отделение, 24
състав, призовава Жасмина Кирилова Дишова
с последен адрес Видин, ж.к. Строител, бл. 9,
вх. Д, ет. 7, ап. 124, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 27.02.2012 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 7204/97, заведено от Екатерина
Панайотова Кирилова. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1732
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Софийският районен съд, І ГО, 32 състав,
съобщава на Пламен Кирилов Делчев с постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Свобода,
бл. 30, вх. Е, ет. 1, ап. 91, че по искова молба
на Екатерина Манасиева Вратанова и други е
образувано гр.д. № 23956/2009 по описа на СРС,
І ГО, 32 състав, и в двуседмичен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, бул. Драган
Цанков 6, за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея. В случай че не
се яви да получи книжата в указания срок, те
ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1612
Софийският районен съд, І ГО, 32 състав,
съобщава на Иван Иванов Маринов, с постоянен
и настоящ адрес София, ул. Ген. Гурко 37, че по
искова молба на Екатерина Манасиева Вратанова и други е образувано гр. д. № 23956/2009 по
описа на СРС, ГО, 32 състав, и в двуседмичен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, бул. Драган Цанков 6, за получаване на
препис от исковата молба и приложенията към
нея. В случай че не се яви да получи книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1613
Софийският районен съд, 82 състав, призовава
Махмут Акбал, роден на 10.04.1962 г. в Република
Турция, с неизвестен адрес в България, да се яви
в съда на 2.04.2012 г. в 13,30 ч. като ответник по
гр.д. № 17128/2011, заведено от Агенция социално
подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“,
София, за иск на основание чл. 28 ЗЗДт. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1614
Добричкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД уведомява, че е образувано гр.д.
№ 855/2011, гр. отделение въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Светослав Николов Пасев от гр. Добрич,
понастоящем в Затвора – Варна, с което се настоява на основание разпоредбата на закона и
Решение № 543 от 12.12.2011 г. на комисията да
бъде отнето в полза на държавата имущество на
обща стойност 122 432 лв., както следва:
От Светослав Николов Пасев, на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
100 дружествени дяла на стойност 50 лв.
всеки един oт капитала на „Фреш 75“ – ЕООД,
ЕИК 200831413, peг. на 27.08.2009 г. в търговския
регистър, със седалище и адрес на управление:
гр. Добрич, ж.к. Балик, бл. 11, вх. А, ет. 4, ап. 11,
с едноличен собственик на капитала Светослав
Николов Пасев, в размер 5000 лв.
Сумата 355,53 лв. по банкова сметка в BGN
№ BG 27 U BBS 80 021051022320, о т к ри та на
19.05.2008 г. в „Обединена българска банка“ – АД,
клон „Добруджа“, Добрич, с титуляр Светослав
Николов Пасев.
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Сумата 10,77 лв. по банкова сметка IBAN BG96
UNCR 7000 4504 5737 76, открита на 22.06.2001 г.
в „Уникредит Булбанк“ – АД, клон Добрич, с
титуляр Светослав Николов Пасев.
Сумата 146,58 лв. банкова сметка IB A N
BG55BPBI 793810 55630601, открита на 28.12.2007 г.,
в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, офис
Добрич, с титуляр Светослав Николов Пасев.
От Светослав Николов Пасев, на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата 3048 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на недвижим имот в с. Бранище, община Добричка, област
Добрич, а именно лозе в м. Лозята с площ 600 кв.
м., съставляващо имот с пл. № 1030 в кв. 28 по
плана на селото, при граници: на изток – път, на
запад – имот с пл. № 1031, на север – имот с пл.
№ 1029, и на юг – път, ведно с всички строителни
книжа за изграждането на казан за изваряване на
ракия, с площ 26 кв. м., придобит с нотариален
акт № 157, том III, рег. № 5613, дело № 433 от
29.12.2004 г. (вх. рег. № 15549 от 29.12.2004 г., акт
№ 194, том XXXVI, дело № 8127/2004 на СВ – Добрич) и отчужден с нотариален акт № 157, том
IV, рег. № 6164, дело № 422 от 27.12.2005 г. (вх. рег.
№ 19534 от 27.12.2005 г., акт № 137, том 49, дело
№ 10974/2005 на СВ – Добрич).
Сумата 29 102 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на недвижим
имот в гр. Добрич, ул. Черноризец Храбър 16, а
именно дворно място с площ 170 кв. м, представляващо част от имот с пл. № 5482, с площ 340
кв. м, включен в УПИ VI, отреден за пл. № 5481,
5482, 5483, 5484 и 5485, целият с площ 1430 кв. м
в кв. 108 по плана на гр. Добрич – ЦГЧ, заедно с
построеното в южната част на имота жилище, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения,
със ЗП 42 кв. м, при граници: на изток – имоти с
пл. № 5483 и 5484, на запад – УПИ V-5480, 7470 и
7473, на север – имот с пл. № 5481 и улица, и на
юг – имот с пл. № 5485, придобит с нотариален
акт № 120, том II, рег. № 2825, дело № 187 от
10.06.2005 г. (вх. рег. № 10157 от 10.06.2005 г., акт
№ 16, том XXI, дело № 4602/2005 на СВ – Добрич) и отчужден с нотариален акт № 97, том IV,
рег. № 6799, дело № 508 от 5.12.2006 г. (вх. рег.
№ 16790 от 5.12.2006 г., акт № 60, том XXXI, дело
№ 9687/2006 на СВ – Добрич).
Сумата 10 070 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на недвижим имот в гр. Добрич, м. Гаази баба, а именно
земеделска територия с площ по документ за
собственост 575 кв. м и с площ по актуална скица
591 кв. м, с начин на трайно ползване – лозово
насаждение, представляваща поземлен имот с
идентификатор 72624.904.934 по кадастралната
карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор
на АК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-0192 от
26.08.2005 г. на началника на СК – Добрич, ведно
с построената в него сграда – вилна постройка със
ЗП 20 кв. м, при граници на поземления имот:
поземлени имоти с идентификатори № 904.393,
904, 395, 904.397 и 905.600, придобит с нотариален
акт № 76, том III, peг. № 3663, дело № 303 от
29.08.2005 г. (вх. рег. № 13400 от 29.08.2005 г.; акт
№ 92, том XXXI, дело № 6925/2005 на СВ – Добрич) и отчужден с нотариален акт № 28, том III,
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рег. № 2591, дело № 513 от 18.09.2006 г. (вх. рег.
№ 13315 от 18.09.2006 г., акт № 168, том XXIII,
дело № 7381/2006 на СВ – Добрич).
Сумата 49 000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на недвижим
имот, представляващ поземлен имот – дворно
място с площ 1485 кв. м по нотариален акт, имот
ХІІІ-73 в кв. 3 по плана на с. Дропла, община
Балчик, а по скица с площ 2237 кв. м, представляващо имот с идентификатор 23769.501.117 по
кадастралната карта на с. Дропла, ул. Родопи,
община Балчик, одобрена със Заповед № 300-585 от 13.10.2003 г. на изпълнителния директор на
АК, при граници и съседи на имота: имот № 108,
имот № 109, имот № 115, имот № 116 и улица,
ведно с построената в описаното място жилищна сграда, придобит с нотариален акт № 197,
том 111, рег. № 2385, дело № 518 oт 20.05.2005 г.
(вх. рег. № 2028 от 25.06.2005 г., акт № 24, том IV,
дело № 1117/2005 на СВ – Балчик) и отчужден
с нотариален акт № 45, том VIII, рег. № 5365,
дело № 1300 от 26.10.2005 г. (вх. рег. № 4153 от
27.10.2005 г., акт № 125, том VIII, дело № 2600/2005
на СВ – Балчик).
Сумата 200 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на мотоциклет марка „Сузуки Интрудер“, модел „800“ с
рег. № Тх 0586К.
Сумата 3500 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил марка „Ауди“, модел „3“ с peг. № TX
1231 РХ.
Сумата 15 000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на джип
марка „Гранд Чероки“, модел „2,7 ЦРД“ с pег.
№ TX 5633 КХ.
Сумата 7000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „300 Д“ с
рег. № ТХ 0876 РХ.
Сумата 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на полученото от проверяваното
лице от продажбата на дружествени дялове от
капитала на „Стив Ойл“ – ЕООД, ЕИК 124720541.
При условие на евентуалност за иск с цена, изчислена въз основа на стойността, обективирана в
нотариалните актове за покупко-продажба, както
следва:
Сумата 1000 лв. от продажбата на недвижим
имот в с. Бранище, община Добричка, а именно лозе в м. Лозята, съставляващо имот с пл.
№ 1030 в кв. 28 по плана на селото, при граници:
на изток – път, на запад – имот с пл. № 1031, на
север – имот с пл. № 1029, и на юг – път, ведно
с всички строителни книжа за изграждането
на казан за изваряване на ракия, с площ 26 кв.
м, нотариален акт № 157, том IV, рег. № 6164,
дело № 422 от 27.12.2005 г. (вх. рег. № 19534 от
27.12.2005 г., акт № 137, том 49, дело № 10974/2005
на СВ – Добрич).
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Сумата 4500 лв. от продажбата на недвижим
имот в гр. Добрич, ул. Черноризец Храбър 16, а
именно дворно място с площ 170 кв. м, представляващо част от имот с пл. № 5482, с площ 340
кв. м, включен в УПИ VI, отреден за пл. № 5481,
5482, 5483, 5484 и 5485, целият с площ 1430 кв. м
в кв. 108 по плана на гр. Добрич – ЦГЧ, заедно
с построеното в южната част на имота жилище,
състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със ЗП 42 кв. м, при граници: на изток – имоти с пл. № 5483 и 5484, на запад – УПИ
V-5480, 7470 и 7473, на север – имот с пл. № 5481
и улица, и на юг – имот с пл. № 5485, обективирана в нотариален акт № 97, том IV, рег. № 6799,
дело № 508 от 5.12.2006 г. (вх. рег. № 16790 от
5.12.2006 г., акт № 60, том XXXI, дело № 9687/2006
на СВ – Добрич).
Сумата 2337,50 лв. от продажбата на недвижим имот в гр. Добрич, м. Гаази баба, а именно
земеделска територия с площ по документ за
собственост 575 кв. м и с площ по актуална скица
591 кв. м, с начин на трайно ползване – лозово
насаждение, представляваща поземлен имот с
идентификатор 72624.904.934 по кадастралната
карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор
на АК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-0192
от 26.08.2005 г. на началника на СК – Добрич,
обективирана с нотариален акт № 28, том III,
рег. № 2591, дело № 513 от 18.09.2006 г. (вх. рег.
№ 13315 от 18.09.2006 г., акт № 168, том XXIII,
дело № 7381/2006 на СВ – Добрич).
Сумата 1550 лв. от продажбата на недвижим
имот, представляващ поземлен имот – дворно
място с площ 1485 кв. м, по нотариален акт, имот
ХІІІ-73 в кв. 3 по плана на с. Дропла, община
Балчик, а по скица с площ 2237 кв. м, представляващо имот с идентификатор 23769.501.117 по
кадастралната карта на с. Дропла, ул. Родопи,
община Балчик, одобрена със Заповед № 300-585 от 13.10.2003 г. на изпълнителния директор на
АК, при граници и съседи на имота: имот № 108,
имот № 109, имот № 115, имот № 116 и улица,
обективирана в нотариален акт № 45, том VIII,
рег. № 5365, дело № 1300 от 26.10.2005 г. (вх. рег.
№ 4153 от 27.10.2005 г., акт № 125, том VIII, дело
№ 2600/2005 на СВ – Балчик).
Сумата 1100 лв. от продажбата на джип марка
„Гранд Чероки“, модел „2,7 ЦРД“ с pег. № TX5633
КХ, отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 5.11.2008 г.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание
за 14.05.2012 г. от 11 ч. Дава 30-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“ на
заинтересованите лица да предявят претенциите
върху гореописаното имущество.
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