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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, приет с Постановление
№ 150 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 от
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2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г. и
бр. 27 от 2011 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. упражняването на предварителен контрол
по чл. 19, ал. 2, т. 22 и 24 ЗОП и обмена на
информация във връзка с контрола по т. 22;“
б) създава се т. 7:
„7. публикуване на поканата по чл. 101б,
ал. 1 ЗОП.“
2. В глава втора:
а) раздел I се отменя;
б) наименованието на раздел II се изменя така:
„Изпращане на информация до агенцията и до
„Официален вестник“ на Европейския съюз.
Профил на купувача“.
3. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. решенията за:
а) откриване на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
б) промяна по чл. 27а, ал. 3 и 7 ЗОП;
в) прекратяване на процедурата за възлагане
на обществена поръчка;
г) определяне на кандидатите, които ще
бъдат поканени да подадат оферти – в състезателен диалог;
д) откриване и прекратяване на конкурси
за проекти;“
бб) точка 7 се изменя така:
„7. поканата за участие в процедура на договаряне без обявление – в случаите по чл. 90,
ал. 1, т. 3 – 9 и 12 ЗОП;“
вв) създава се т. 7а:
„7а. публичната покана по чл. 101б, ал. 1
ЗОП;“
гг) точка 14 се изменя така:
„14. информация за хода на процедурата при
производство по обжалване;“
б) в ал. 2 т. 3 се отменя;
в) в ал. 4 думите „чл. 45а, ал. 1, 3 и 4“ се
заменят с „чл. 45а, ал. 1, 5 и 6“ и думите „чл. 4,
ал. 1“ се заменят с „чл. 45а, ал. 9 ЗОП“;
г) в ал. 5 думите „ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“
и „в“ и т. 10“ се заменят с „ал. 1, т. 1, букви
„а“, „б“, „в“ и „е“, т. 7а, 10 и 14“;
д) алинея 6 се отменя.
4. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „до изпълнителния директор на агенцията“ се заличават;
бб) в т. 5 думата „директно“ се заличава;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Решението и обявлението за откриване
на процедури, подлежащи на предварителен
контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП, решението
по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“, съобщението
по чл. 5, ал. 1, т. 3 и информацията по чл. 5,
ал. 1, т. 14 се изпращат по реда на ал. 1, т. 5.“
5. В чл. 7:
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а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „букви „а“, „б“
и „е“, т. 4, 6, 8, 9 и 14“ се заменят с „букви „а“
и „е“, т. 4, 6, 8 и 9“;
бб) в т. 1 думите „букви „а“, „б“ и „е“ се
заменят с „букви „а“ и „е“;
вв) точка 4 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по чл. 5, ал. 1, т. 14 се
изпраща в 3-дневен срок от узнаване на съответното обстоятелство, свързано с обжалване
на процедурата.“;
в) алинея 3 се отменя.
6. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Поканата по чл. 5, ал. 1, т. 7а се
публикува на Портала за обществени поръчки
от упълномощен потребител чрез директно
въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията. Всяка покана
получава уникален код и съдържа профила на
купувача, където тя може да бъде намерена.
(2) По изключение, когато възложителят не
може да публикува поканата на своя профил
на купувача, той я публикува на друг интернет
адрес, който посочва в поканата по ал. 1.
(3) В поканата, публикувана на профил на
купувача, съответно на друг интернет адрес,
възложителят посочва уникалния код, под който
тя е публикувана на Портала за обществени
поръчки.
(4) На Портала за обществени поръчки се
осигурява публичен достъп до поканата за период 7 дни, считано от деня, следващ датата на
публикуването. Когато възложителят е посочил в
поканата по-дълъг срок, той е длъжен да осигури
за този срок публичен достъп до нея на профила на купувача, съответно на интернет адреса.
(5) При промяна на първоначално обявените условия или когато необходимостта от
възлагане на поръчката отпадне, възложителят
оттегля публичната покана чрез отбелязване в
съответното поле на поканата, публикувана на
Портала за обществени поръчки. Едновременно
с това тя се заличава от профила на купувача, съответно от интернет адреса, на който е
публикувана.
(6) При промяна на първоначално обявените
условия възложителят публикува нова покана
по реда на ал. 1 – 4.“
7. В чл. 13, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. публичните покани по чл. 101б, ал. 1
ЗОП;“
б) точка 8 се отменя.
8. В чл. 14 ал. 4 и 5 се отменят.
9. В чл. 16, ал. 2 думите „е 5-цифрено число
и“ се заличават.
10. В чл. 17:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) За всяка поръчка в регистъра се съдържа
информация за нейното актуално състояние,
като є се дава статус, както следва:
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1. отворена – не е изтекъл крайният срок
за подаване на оферта/заявление за участие в
процедурата;
2. спряна – изпратена е информация по чл. 5,
ал. 1, т. 14 за подадена жалба срещу решение,
действие или бездействие на възложителя,
придружена с искане за налагане на временна
мярка „спиране на процедурата“;
3. прекратена – взето е решение за прекратяване на процедурата;
4. затворена – изтекъл е крайният срок за
подаване на оферта/заявление за участие в
процедурата;
5. възложена – публикувана е информация
за сключен договор;
6. отменена – когато с влязло в сила решение
на орган по обжалване решението за откриване на процедурата е отменено или обявено
за нищожно;
7. неизвестен – от откриване на процедури
на договаряне без обявление до публикуване
на информация за сключен договор или за
прекратяване.
(3) Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е
различно, към информацията по ал. 2 се добавя
„частично“.“
11. В чл. 18:
а) алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Извън възможностите за промяна по
чл. 27а ЗОП правописни и технически грешки,
допуснати от възложителите при попълване на
други образци на документи, се коригират чрез
техническа редакция след получено искане от
съответния възложител. Не се допуска техническа редакция на решението за промяна по
чл. 27а, ал. 3 ЗОП.
(4) Допуснати при вписването грешки се
поправят, като в съответното поле от регистъра
се вписва правилният текст с пояснение „техническа редакция“. Поправките се извършват,
без да се засяга информацията, съдържаща се
в предходните вписвания.“;
б) в ал. 5 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 3“;
в) алинея 8 се отменя.
12. В чл. 20, ал. 3 след думите „5 години“
се добавя „както и при договори, сключени в
резултат на процедура на договаряне без обявление“ и се поставя запетая.
13. В чл. 22:
а) в ал. 1, т. 5 накрая се добавя „и т. 14“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с
„ал. 1“.
14. В чл. 23 ал. 3 се отменя.
15. В чл. 24 се създава ал. 4:
„(4) Документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок
за подаване на оферти.“
16. В чл. 25 т. 2 се изменя така:
„2. датата на публикуваното обявление за
обществена поръчка, освен в случаите на процедура на договаряне без обявление.“
17. Член 26 се отменя.
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18. В чл. 38, ал. 1 думата „обект“ се заменя
с „предмет“.
19. В чл. 40а ал. 1 се отменя.
20. В чл. 41, ал. 4 думите „ал. 1“ се заменят
с „ал. 3“.
21. В чл. 43 след думите „изпратени по
факс“ се добавя „или по електронен път“, а
след думите „номер на факс“ се добавя „или
електронен адрес“.
22. В глава пета се създава раздел I:
„Раздел I
Предварителен контрол върху процедури, финансирани със средства от европейските фондове
Чл. 49а. (1) За осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП
възложителят изпраща до агенцията:
1. проекта на обявление и когато е приложимо, проекта на решение;
2. информация за предварителен контрол,
която съдържа проекта на методика – в случаите
на критерий икономически най-изгодна оферта.
(2) Документите по ал. 1 се изпращат
придружени с писмо, което съдържа следната
информация:
1. наименование на възложителя;
2. обект и предмет на обществената поръчка;
3. вид на процедурата;
4. прогнозна стойност на поръчката;
5. оперативната програма, която предоставя
финансирането;
6. изброяване на прикачените файлове;
7. име и длъжност на лицето, което изпраща
документите.
(3) Документите по ал. 1, попълнени по
утвърдени образци, се изпращат по електронна
поща като прикачени файлове към придружителното писмо, което се подписва с електронен
подпис. Адресът за изпращането им се публикува на Портала на агенцията.
(4) Документите, изпратени по реда на ал. 3,
се приемат за получени в агенцията, след като
се потвърди чрез електронно съобщение до
изпращача, че са регистрирани в деловодната
є система.
(5) Когато се установи, че не са изпратени
всички документи, необходими за извършване
на контрол, или не е спазен редът по ал. 3, те
се връщат на възложителя по електронна поща
за отстраняване на пропуските.
(6) След изготвяне на становището по чл. 20а,
ал. 3 ЗОП то се изпраща на възложителя по електронна поща, подписано с електронен подпис.
(7) Едновременно с изпращането на решението и обявлението за откриване на процедурата
за публикуване в регистъра възложителят изпраща до агенцията и документа по ал. 1, т. 2.
В случаите, когато е приложимо, той съдържа
одобрената методика за оценка и/или писмени
мотиви по чл. 20а, ал. 4 ЗОП.
(8) След изготвяне на окончателен доклад
за законосъобразност той се изпраща на възложителя и на органите по чл. 20а, ал. 6 ЗОП
по електронна поща, подписано с електронен
подпис.
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(9) Всеки етап от предварителния контрол
се извършва еднократно.“
23. Създава се раздел II „Предварителен
контрол върху процедури на договаряне без
обявление“, който включва чл. 50.
24. Създава се глава пета „а“:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

СЪГЛАСУВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ НА АГЕНЦИЯТА С КОНТРОЛНИТЕ
ОРГАНИ
Чл. 55а. (1) При установяване различна
практика на възложителите при прилагане на
закона и подзаконовите нормативни актове по
обществени поръчки изпълнителният директор
на агенцията, председателят на Сметната палата
или директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция може да инициира съгласувателна процедура за издаване на методическо
указание по чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗОП.
(2) Поставените въпроси се разглеждат от
експертна група, в състава на която се включват
по двама представители от администрациите
на органите по ал. 1, определени със заповед
на съответния ръководител. Експертната група заседава при необходимост, но не повече
от веднъж месечно, в постоянен състав. При
отсъствие на титулярен член на групата той се
замества от резервен член.
(3) За всяко заседание се изготвя протокол,
който съдържа становище на експертите по
разглежданите въпроси. Протоколът се подписва
от всички експерти, участвали в заседанието.
При несъгласие на експерт със становището,
изразено в протокола, той прилага към него
особено мнение.
(4) Въз основа на протокола по ал. 3 агенцията изготвя проект на методическо указание,
което се изпраща за съгласуване на ръководителите на органите по чл. 123, ал. 1 ЗОП.
(5) Съгласуваното по реда на ал. 4 методическо указание се утвърждава от изпълнителния директор на агенцията и се публикува на
Портала за обществени поръчки.“
25. В приложението към чл. 38, ал. 1, в
наименованието на колона 2 думата „обекти“
се заменя с „предмети“.
§ 2. Отменя се Наредбата за възлагане
на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр.,
бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г.,
бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34
от 2009 г. и бр. 86 от 2010 г.), с изключение на
разпоредбата на чл. 34, ал. 6, която се отменя
от 1 април 2012 г.
§ 3. Отменя се Наредбата за осъществяване
на предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки, финансирани напълно
или частично със средства от европейските
фондове, приета с Постановление № 96 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 34
от 2009 г.; изм., бр. 86 от 2010 г.).
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§ 4. В Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 56 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 97 от 2004 г., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21
и 81 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 3 и 98 от
2009 г. и бр. 86 от 2010 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 3:
а) в т. 10 думите „чл. 5, ал. 1, т. 1, букви „а“,
„б“ и „в“ и т. 10 ППЗОП“ се заменят с „чл. 5,
ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“ и „е“, т. 7а, 10 и
14 ППЗОП“;
б) в т. 15 след думите „в областта на обществените поръчки“ се поставя запетая, добавя се
„включително свързани с прилагането на екологични, социални и иновативни изисквания“
и се поставя запетая;
в) точка 17 се изменя така:
„17. предоставя становища по запитвания
на възложители“;
г) в т. 20 след думата „поръчки“ се добавя
„с други органи, както и“;
д) в т. 23 след думата „всички“ се добавя
„международни“;
е) в т. 24 думите „чл. 12, ал. 4“ се заменят
с „чл. 12, ал. 6“;
ж) точка 31 се отменя.
2. В чл. 12:
а) в т. 7 думите „чл. 5, ал. 1, т. 1, букви „а“,
„б“ и „в“ и т. 10 ППЗОП“ се заменят с „чл. 5,
ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“ и „е“, т. 7а, 10 и
14 ППЗОП“;
б) точка 18 се изменя така:
„18. подготвя становища по запитвания на
възложители;“.
3. В чл. 13:
а) в т. 5 думите „чл. 19, ал. 5“ се заменят с
„чл. 19, ал. 8“;
б) в т. 22 думите „и 26“ се заличават.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Процедурите за възлагане на малки
обществени поръчки, включително тези по
чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки, открити до влизането в
сила на § 2 от постановлението, се довършват
по досегашния ред.
§ 6. В обобщената информация по чл. 44,
ал. 10 ЗОП за 2012 г. възложителите включват и информация за разходваните средства
за поръчки, възложени по реда на чл. 2 от
Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки, за периода от 1 януари до 26 февруари
2012 г., както и тези, за които е приложим § 5
от постановлението.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 26
февруари 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2198
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОГОВОР

между Република България и Република Беларус за правна помощ по наказателни дела
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 16 февруари 2011 г. – ДВ,
бр. 18 от 2011 г. В сила от 7 октомври 2011 г.)
Република България и Република Беларус,
наричани по-нататък „договарящи страни“,
ръководени от нормите на международното
право в областта на предотвратяването на
престъпността и осъществяване на наказателното правораздаване,
стремейки се да развиват сътрудничество
в наказателноправната област,
решиха да си оказват взаимна правна помощ по наказателни дела, поради което се
договориха за следното:
Р а з д е л

І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Оказване на правна помощ
Договарящите страни в съответствие с
националните си законодателства и условията
на този договор си оказват взаимна правна
помощ по наказателни дела.
Този договор не се прилага по отношение
на екстрадициите, изпълнението на присъди по
наказателни дела, предаването за изтърпяване
на наказание на лица, осъдени на лишаване
от свобода, и на трансфера на наказателни
производства.
Член 2
Обем на правната помощ
В рамките на този договор правната помощ включва извършване на процесуални,
оперативно-следствени и дру ги действи я,
предвидени в законодателството на замолената
договаряща страна, в т. ч.:
1) съставяне и изпращане на документи,
предоставяне на оригинали или заверени
копия на документи, включително банкови,
финансови, съдебни и др.;
2) извършване на претърсване и изземване, предаване на писмени и веществени
доказателства;
3) извършване на оглед и освидетелстване;
4) извършване на експертиза;
5) разпит на пострадали, заподозрени,
обвиняеми, свидетели, експерти;
6) идентифициране на лица;
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7) издирване и предаване на откраднато
имущество, както и на имущество, придобито чрез легализиране (пране) на материални
ценности, придобити от престъпна дейност;
8) контролирани доставки;
9) връчване на призовки и други документи;
10) обмен на правна информация;
11) временно предаване на лица, задържани под стража или изтърпяващи наказание
лишаване от свобода;
12) всяка друга помощ, съвместима с целите на този договор и законодателството на
договарящите страни.
Член 3
Отказ на правната помощ
Помощта може да бъде отказана, ако замолената договаряща страна счита, че:
1) молбата се отнася за политическо престъпление или за престъпление по военното
законодателство, което в същото време не
е престъпление по наказателното законодателство;
2) изпълнението на молбата би накърнило
суверенитета на замолената договаряща страна, сигурността, обществения ред или други
съществени национални интереси;
3) има достатъчно основания да се счита,
че молбата за правна помощ е отправена с
цел наказателно преследване или наказание на
лица поради раса, пол, религия, гражданство
или политически убеждения или че положението на лицето може да бъде утежнено по
някоя от тези причини;
4) молбата е свързана с наказателно производство или наказване на лице за деяние, което
не е престъпление съгласно юрисдикцията на
замолената договаряща страна;
5) молбата е свързана с наказателно производство срещу лице за престъпление, за
което лицето е оправдано с влязла в сила
присъда или е помилвано, или е изтърпяло
наказанието, наложено в замолената договаряща страна, или
6) молбата е свързана с наказателно производство срещу лице за престъпление, за
което лицето не може да бъде съдено поради
изтичане на срока на давност, ако извършеното
престъпление е било под юрисдикцията на
молещата договаряща страна или на замолената договаряща страна.
Преди да откаже изпълнението на молбата,
замолената договаряща страна се консултира
с молещата договаряща страна относно това
дали помощта би могла да бъде оказана при
услови я, как вито замолената договаряща
страна сметне за необходими. Ако молещата
договаряща страна приеме правната помощ
при тези условия, тя се съобразява с тях.
Ако замолената договаряща страна откаже поисканата правна помощ, тя информира
молещата договаряща страна за причините
за отказа.
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Член 4
Ред на контактите
Съдът, органите на прокуратурата, вътрешните работи и другите органи на договарящите страни, в чиято компетентност влизат
наказателните производства (наричани по-долу
„компетентни органи“), си оказват взаимна
правна помощ чрез централните органи на
договарящите страни. Централните органи
се свързват помежду си директно или по дипломатически път, освен ако не е предвидено
друго в този договор.
Централни органи са:
за Република България – Министерството
на правосъдието на Република България и
Върховната касационна прокуратура на Република България;
за Република Беларус – Генералната прокуратура на Република Беларус, Върховният
съд на Република Беларус, Министерството
на вътрешните работи на Република Беларус,
Комитетът за държавна сигурност на Република Беларус, Департаментът за финансови
разследвани я при Комитета за държавен
контрол на Република Беларус.
В едномесечен срок след влизане в сила на
този договор договарящите страни си разменят сведения за централните органи, в т. ч.
адреси и други необходими данни. За всички
промени в тези сведения договарящите страни
се информират своевременно.
Член 5
Действителност на документите
Документи, които на територията на едната
от договарящите страни са изготвени или заверени от компетентен орган или от специално
упълномощено за това лице в границите на
тяхната компетентност и в установената форма
и са подпечатани с официален (гербов) печат, се
приемат на територията на другата договаряща
страна без каквато и да е специална заверка.
Същото правило важи и по отношение на
копията и преводите на документи, заверени
от съответните компетентни органи.
Документи, които на територията на едната
от договарящите страни се приемат за официални, се ползват на територията на другата
договаряща страна с доказателствена сила на
официални документи.
Член 6
Езици
При изпълнението на този договор компетентните органи на договарящите страни
използват офиц иа лни те езиц и на свои т е
държави, като прилагат писмен превод на
изпращаните документи на руски език.
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Верността на превода на документите се
удостоверява от преводач в съответствие с
националното законодателство на договарящата страна, на чиято територия е извършен
преводът.
Член 7
Разходи, свързани с оказването на правна помощ
Замолената договаряща страна няма да
иска възстановяване на разходите за оказване на правна помощ. Договарящите страни
сами поемат всички разходи, възникнали при
оказването на правна помощ на територията
им, освен ако в този договор не е предвидено
друго.
Разходи, свързани с превозването на лица,
задържани под стража или изтърпяващи наказание лишаване от свобода, при временното
им предаване в съответствие с чл. 16, както
и разходите, предвидени в алинея втора на
чл. 12 на този договор, се поемат от молещата
договаряща страна. Разходите за организиране и извършване на експертиза са за сметка
на молещата договаряща страна, освен ако
договарящите страни не са установили друго.
Ако е очевидно, че изпълнението на молбата
за правна помощ изисква извънредни разходи,
договарящите страни провеждат консултации,
за да определят реда и условията, при които
може да се предостави исканата помощ.
Член 8
Информация по правни въпроси
Въз основа на молба централните органи на
договарящите страни си предоставят взаимно
сведения за действащото или действалото в
държавите им законодателство и практиката
по прилагането му, както и друга информация
по правни въпроси.
Р а з д е л

І І

РЕД ЗА ОК АЗВАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ
Член 9
Молба за оказване на правна помощ и ред
за изпълнението є
Правната помощ по наказателни дела,
предвидена в този договор, се оказва въз
основа на писмена молба.
Молбата за правна помощ се изпълнява в
съответствие със законодателството на замолената договаряща страна или по друг ред,
посочен в молбата, ако това не противоречи
на законодателството на замолената договаряща страна.
При необходимост централните органи
на договарящите страни могат да поискат
допълнителни сведения, които да улеснят
изпълнението на молбата. Ако изпълнението
на молбата може да попречи на друго наказателно производство, което се извършва от
замолената договаряща страна, то изпълне-
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нието є може да бъде отложено или да се
изпълни при определени условия. Сроковете
за отлагане и другите условия за изпълнение
на молбата за правна помощ се съгласуват
със съответния централен орган на молещата
договаряща страна.
Ако точният адрес (местонахождение) на
посоченото в молбата лице е неизвестен, компетентният орган на замолената договаряща
страна, изпълняващ молбата, предприема необходимите мерки за неговото установяване.
Цен т ра лни те органи на договарящ и те
страни вземат необходимите мерки за своевременно и пълно изпълнение на молбата за
правна помощ. Ако изпълнението на молбата
за правна помощ е отказано на основанията,
предвидени в чл. 3 от този договор, централният орган на замолената договаряща страна
връща на централния орган на молещата
договаряща страна молбата и приложените
към нея документи.
Член 10
Съдържание на молбата за правна помощ
Молбата за правна помощ съдържа:
1) наименование на молещия компетентен
орган и наименование на замоления компетентен орган;
2) номер или наименование на делото, по
което се иска правна помощ, целите на молбата и описание на исканата правна помощ;
3) възможно най-пълни данни за предмета
на делото, за което тя се отнася, включително
посочване на времето, мястото и квалификацията на извършеното престъпление, обект на
разследването, както и данни за размера на
вредата, ако такава е причинена в резултат
на това деяние;
4) имената и фамилиите на пострадалите,
свидетелите, заподозрените, обвиняемите,
подсъдимите или осъдените лица, сведения за
датата и мястото на раждането им, гражданство и професия, местожителство или место
пребиваване, а за юридическите лица – тяхното наименование, седалище и адрес;
5) ако лицата, посочени в точка 4, имат
представители – техните имена, фамилии и
адреси;
6) текстове или описание на съответстващите закони и други нормативни актове на
молещата договаряща страна;
7) посочване на необходимост да се осигури
поверителност на постъпването на молбата и
сведенията, получени при нейното изпълнение;
8) когато това е необходимо – посочване
на сроковете, в които се очаква изпълнение
на молбата.
При необходимост към молбата се прилагат
заверени копия на актовете на съда, прокуратурата и следствените органи, както и други
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документи или заверени копия от такива
документи или преписи от тях, улесняващи
изпълнението на молбата.
Молбата трябва да е подписана от съответното длъжностно лице и подпечатана с официалния (гербов) печат на молещия компетентен
орган. В нея също се посочват телефони за
контакт или други канали за връзка.
В случаи, нетърпящи отлагане, молбата
за оказване на правна помощ може да бъде
изпратена по факс или чрез използване на
друго средство за комуникация, както и чрез
Международната организация на криминалната полиция (Интерпол). Едновременно с това
оригиналът на молбата се изпраща незабавно
по реда, определен в чл. 4 от този договор.
Член 11
Присъствие на представители на компетентните органи при оказване на правна помощ
Представители на компетентните органи
на молещата договаряща страна могат, със
съгласието на замолената договаряща страна,
да присъстват при изпълнението на молбите
за оказване на правна помощ по наказателни
дела.
Член 12
Призоваване на пострадали, граждански
ищци, граждански ответници, техните представители, свидетели и експерти
При необходимост пострадалият, гражданският ищец, гражданският ответник и
техните представители, а също и свидетелят
и експертът, намиращи се на територията на
една от договарящите страни, могат да бъдат
призовани за участие в досъдебно или съдебно производство на територията на другата
договаряща страна.
Молещата договаряща страна възстановява разходите, свързани с път уването и
пребиваването на нейна територия, както
и неполученото трудово възнаграждение за
дните на отсъствие от работа на лицата, посочени в алинея първа на този член, явили
се по призовката. Експертът има право и на
възнаграждение за извършената експертиза. В
призовката трябва да е посочено какви плащания има право да получи призованото лице.
По молба на това лице централният орган
на молещата договаряща страна му изплаща
аванс за покриване на съответните разходи.
Изплащането на аванс може да се направи
чрез дипломатическото представителство на
молещата договаряща страна.
Призовката на лицата, посочени в алинея
1, не трябва да съдържа заплахи за използване на принудителни мерки в случай на
неявяване.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

Член 13
Имунитет
Пострадалият, гражданският ищец, гражданският ответник и техните представители,
както и свидетелят и експертът, призовани от
компетентния орган на молещата договаряща
страна, независимо от гражданството им не
могат на територията на молещата договаряща
страна да бъдат привличани към наказателна
или административна отговорност, задържани под стража или да им бъде наложено
наказание за деяние, извършено от тях преди
преминаване на държавната є граница. Също
така тези лица не могат да бъдат привличани към наказателна или административна
отговорност, задържани под стража или да
им бъде наложено наказание на територията
на молещата договаряща страна във връзка
с техните показания или заключения в качеството им на експерти по делото, което е
предмет на разглеждане.
Пострадалият, гражданският ищец, гражданският ответник и техните представители,
както и свидетелят и експертът губят своя
имунитет по алинея първа на този член, ако
не напуснат територията на молещата договаряща страна, макар и да имат тази възможност, преди изтичане на петнадесетдневен
срок от деня, когато им бъде съобщено, че
по-нататъшното им присъствие не е необходимо. В този срок не се включва времето,
през което тези лица не по своя вина не са
могли да напуснат територията на молещата
договаряща страна.
Член 14
Ред за връчване на документи
Връчването на призовка и други документи се извършва в съответствие с молбата за
правна помощ и правилата, действащи на територията на замолената договаряща страна,
при условие, че връчваните документи са съпроводени със заверен превод в съответствие
с чл. 6 от този договор. В противен случай
документите се връчват на получателя само
ако той е съгласен доброволно да ги получи.
Ако документите не могат да бъдат връчени
на посочения в молбата адрес, компетентният
орган на замолената договаряща страна предприема необходимите мерки за установяване
на адреса на получателя. В случай че установяването на адреса се окаже невъзможно,
централният орган на замолената договаряща
страна уведомява за това централния орган
на молещата договаряща страна и му връща
документите, подлежащи на връчване.
Потвърждението за връчване на документите се оформя в съответствие с правилата,
действащи на територията на замолената
договаряща страна. В потвърждението трябва
да са посочени времето, мястото и начинът на
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връчване, както и лицето, на което са връчени
документите. Потвърждението за връчване на
документите се изпраща на централния орган
на молещата договаряща страна.
Член 15
Правомощия на дипломатическите представителства и консулски служби
Договарящите страни имат право да връчват
документи на своите граждани, намиращи се
на територията на другата договаряща страна,
чрез дипломатическите им представителства
или консулските служби. В този случай не
могат да се прилагат мерки с принудителен
характер или заплаха за прилагането им.
Р а з д е л

І І І

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРАВНА
ПОМОЩ ПО НАК АЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Член 16
Временно предаване на лица, задържани под
стража или изтърпяващи наказание лишаване от свобода
В случай на необходимост по молба на
едната договаряща страна лице, независимо
от неговото гражданство, което е задържано
под стража или изтърпява наказание лишаване
от свобода на територията на другата договаряща страна, може с негово съгласие да бъде
временно предадено на молещата договаряща
страна за даване на показания по наказателно
дело при условие, че ще остане задържано под
стража и върнато в определения срок.
Временното предаване на лицето трябва
да се осъществи така, че да не попречи на
разследването по наказателното дело, което
се води по отношение на това лице от замолената договаряща страна, или на срока на
изтърпяваното наказание лишаване от свобода
и на периода от време, уговорен съвместно
от договарящите страни.
Лицето, временно предадено в съответствие
с алинея първа, се ползва от имунитета, предвиден в чл. 13 на този договор.
При наличие на законови основания временното предаване може да бъде отказано.
Член 17
Претърсване и изземване
Замолената договаряща страна в съответствие с нейното законодателство изпълнява
молби за претърсване, изземване и предаване на предмети и документи на молещата
договаряща страна, които да се използват
като доказателства по наказателно дело при
спазване на условията, предвидени в чл. 18
на този договор.
Всички предмети и документи по алинея 1
на този член, предадени в изпълнение на молба
за правна помощ, се връщат от молещата на
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замолената договаряща страна в най-кратък
срок, освен ако последната я е освободила от
това задължение.
Член 18
Предаване на предмети
Договарящите страни се задължават по
молба да си предават една на друга предмети,
които са били използвани при извършване на
престъпление, а също и такива, които могат
да послужат като доказателство по наказателно дело.
Ако предметите, посочени в алинея първа
на този член, са необходими на замолената
договаряща страна като доказателства по
наказателно дело, то тяхното предаване може
да бъде отсрочено до приключване на производството по делото.
Правата на трети лица върху предадените
предмети не се засягат. След приключване
на производството по делото тези предмети
трябва да се върнат безвъзмездно на договарящата страна, която ги е предала, освен ако
последната не се е отказала от тях.
Член 19
Сътрудничество с цел конфискация на доходи
от престъпления или имущество, придобито
от престъпна дейност
Договарящите страни в съответствие със
своето законодателство и разпоредбите на този
договор си оказват една на друга правна помощ
за установяване, запор, възбрана, изземване и
конфискация на доходи от престъпления или
имущество, придобито от престъпна дейност.
По молба на молещата договаряща страна
замолената договаряща страна в съответствие
със своето законодателство взема мерки за
установяване на такова имущество или доходи
от престъпления, обезпечава запазването им
чрез налагане на запор или възбрана или ги
изземва с цел последваща конфискация.
Замолената договаряща страна, под чийто
контрол са иззетите доходи, се разпорежда с тях
в съответствие с нейните закони. До степен,
позволена от нейните закони, и при условия,
каквито тя счита за приемливи, замолената
договаряща страна може да предаде изцяло
или част от отнетите доходи на молещата
договаряща страна.
При прилагането на този член правата на
третите лица се запазват в съответствие със
законодателството на замолената договаряща
страна.
Член 20
Контролирани доставки
При необходимост и в съответствие с националното си законодателство договарящите
страни си оказват помощ при използването на
метода на контролирани доставки на предме-
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ти, средства и вещества, трафикът на които
се регулира от специални правила, за целите
на разкриване и наказателно преследване
на лица, участващи в незаконния трафик на
такива предмети, средства и вещества.
Член 21
Ред за разглеждане на наказателни дела,
подсъдни на съдилищата и на двете договарящи страни
По наказателните дела, обвинението по
които е повдигнато срещу лице или група
лица за извършване на няколко престъпления, които са подсъдни на съдилищата и на
двете договарящи страни, компетентен да ги
разгледа е съдът на тази договаряща страна,
на чиято територия е завършило досъдебното
производство. В този случай наказателното
дело се разглежда по правилата на съдебното
производство на тази договаряща страна.
Член 22
Спазване на поверителност
При наличие на молба за това:
1) замолената договаряща страна взема
необходимите мерки за запазване в тайна на
факта на постъпването на молба за правна
помощ, нейното съдържание и приложените
към нея документи, както и на факта за предоставяне на такава помощ; ако по някаква
причина запазването в тайна не е възможно,
замолената договаряща страна уведомява за
това молещата договаряща страна, която решава дали да се изпълни молбата за правна
помощ при тези условия;
2) молещата договаряща страна осигурява
поверителност на сведенията и информацията,
предоставени є от замолената договаряща
страна, и ги използва изключително за целите на производствата по наказателни дела,
посочени в молбата за правна помощ.
Член 23
Ограничения на използването на доказателства или информация
Молещата договаряща страна без съгласието на замолената договаряща страна не
използва и не предава предоставените є от
тази договаряща страна доказателства или
информация за каквито и да било разследвания или съдебни производства освен за тези,
посочени в молбата за правна помощ.
В случай на изменение на обвинението
предоставените доказателства или информация могат да се използват дотолкова, доколкото престъплението, за което е предявено
обвинението, представлява престъпление, за
което в съответствие с този договор може да
бъде оказана правна помощ.
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Член 24
Защита на свидетелите, пострадалите и другите участници в наказателния процес
Договарящите страни вземат предвидените
в тяхното законодателство мерки за защита
на свидетели, пострадали и други участници в
наказателния процес по дела за престъпления,
по отношение на които е получена молба за
правна помощ в случаите, когато интересите
на правосъдието изискват това.
Член 25
Уведомяване за присъди и данни за съдимост
Всяка от договарящите страни ежегодно
информира другата договаряща страна за
влезли в законна сила присъди, постановени
от нейните съдилища срещу граждани на
другата договаряща страна и на лица с постоянно местожителство на територията на
другата договаряща страна.
Договарящите страни се информират въз основа на молба за съдимостта на лица, осъдени
по-рано от техните съдилища, ако тези лица
се привличат към наказателна отговорност на
територията на молещата договаряща страна.
Р а з д е л

І V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 26
Уреждане на спорове
В случай на възникване на спорове между
договарящите страни относно тълкуването или
прилагането на този договор те ще се стремят
да уредят разногласията чрез консултации и
преговори. При необходимост договарящите
страни могат да създадат съвместна комисия
за наблюдение на прилагането на този договор
и уреждане на възможни разногласия.
Член 27
Отношение към други международни договори
Разпоредбите на този договор не засягат
правата и задълженията на договарящите
страни, произтичащи от други международни
договори, по които те са страни.
Член 28
Внасяне на изменения и допълнения
Договарящите страни по взаимно съгласие
могат да правят допълнения и изменения в
този договор с протоколи, които след влизането им в сила по реда, предвиден в чл. 29 от
този договор, стават негова неразделна част.
Член 29
Влизане в сила
Този договор подлежи на ратификация и
влиза в сила на тридесетия ден от датата на
размяна на ратификационните документи.
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Член 30
Срок на действие и денонсиране
Този договор е безсрочен и прекратява
действието си шест месеца след получаването
от която и да е от договарящите страни на
писмено предизвестие по дипломатически път
за прекратяване на действието му.
Член 31
Действие във времето
Този договор също се прилага и при оказване на правна помощ по наказателни дела
по отношение на деяния, извършени преди
влизането му в сила.
Подписан в гр. Минск на 8 юли 2010 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български и руски език, като двата текста
имат еднаква сила.
За Република
България:
Маргарита Попова,
министър
на правосъдието
1850

За Република
Беларус:
Виктор Голованов,
министър
на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПЕТИ ПРОТОКОЛ
ЗА ПОПРАВКА КЪМ ДОГОВОРА
ОТ ЛИСАБОН
за изменение на Договора за Европейския
съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на
13 декември 2007 г.
(ДВ, бр. 101 от 2009 г. Протоколът е съставен
на 2 декември 2011 г.)
Като се има предвид, че бяха установени
грешки в оригиналния текст на българската,
чешката, датската, ирландската, италианската,
латвийската, литовската, унгарската, малтийската, нидерландската, полската, португалската, румънската, словенската и шведската
езикова версия на Договора от Лисабон за
изменение на Договора за Европейския съюз
и на Договора за създаване на Европейската
общност, подписан в Лисабон на 13 декември
2007 г., чийто депозитар е правителството на
Италианската република;
Като се има предвид, че подписалите Договора държави бяха уведомени за тези грешки с
писмо от 8 ноември 2011 г. на юрисконсулта на
Съвета на Европейския съюз до постоянните
представители на държавите-членки;
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Като се има предвид, че подписалите Договора държави не изразиха възражения по
предложените в това писмо поправки преди
изтичане на определения в него срок;
Посочените грешки бяха поправени днес
в Министерството на външните работи на
Италианската република в съответствие с
приложението.
В доказателство, за което беше съставен
този пети протокол, копие от който ще бъде
изпратено на правителствата на държавите,
подписали посочения по-горе Договор.
Съставено в Рим на втори декември две
хиляди и единадесета година.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА
НА ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН
за изменение на Договора за Европейския съюз и
на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г.
(CIG 14/07, 3 декември 2007 г.)
(Oфи ц иа лен вес т н и к на Европейск и я с ъюз
C 306, 17 декември 2007 г.)
Таблици на съответствието, посочени в член
5 на Договора от Лисабон
Договор за Европейския съюз
Предишна номерация в Договора за Европейския съюз, съответстваща на дял VІ, бележка
под линия*
(CIG 14/07, 3.12.2007 г., стр. TL/Приложение/
bg 4, бележка под линия 2)
(ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 207, бележка под
линия 16)
Вместо:
„Разпоредбите на дял V I от
с ъще с т ву ва щ и я Дог овор з а
ЕС относно полицейското и
съдебното сътрудничество по
на к азат ел ноп ра вн и въп роси
се заменят с разпоредбите на
глави 1, 4 и 5 на дял V (преномериран на дял ІV) на трета
част от ДФЕС.“
да се чете:
„Разпоредбите на дял V I от
с ъще с т ву ва щ и я Дог овор з а
ЕС относно полицейското и
съдебното сътрудничество по
на к азат ел ноп ра вн и въп роси
се заменят с разпоредбите на
глави 1, 4 и 5 на дял ІV (преномериран на дял V) на трета
част от ДФЕС.“
*
Бележка под линия, последно поправена в
точка 3, буква а) от Протокола за поправка,
публикуван в ОВ С 290, 30.11.2009 г., стр. 1
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СЕДМИ ПРОТОКОЛ
ЗА ПОПРАВКА НА ДОГОВОРА
между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република
Германия, Република Естония, Република
Г ърц и я , К ра лс т во Исп а н и я , Фр енск ат а
реп ублика, Ирланди я, Ита лианската реп у б л и к а , Ре п у б л и к а К и п ър, Ре п у б л и к а
Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария,
Република Малта, Кралство Нидерландия,
Реп у б л и к а А в с т ри я , Реп у б л и к а По л ш а ,
Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република
Финландия, Кралство Швеция, Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави – членки на Европейския
съюз) и Република България и Румъния за
присъединяване на Република България и
Румъния към Европейския съюз, подписан
в Люксембург на 25 април 2005 г.
(ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г. Протоколът е
съставен на 2 декември 2011 г.)
Като се има предвид, че бяха установени
грешки в оригиналния текст на българската,
чешката, немската, г ръцката, френската,
малтийската, нидерландската и румънската
езикова версия на Договора за присъединяване към Европейския съюз, подписан в
Люксембург на 25 април 2005 г., чийто депозитар е правителството на Италианската
република;
Като се има предвид, че подписалите Договора държави бяха уведомени за тези грешки с
писмо от 8 ноември 2011 г. на юрисконсулта на
Съвета на Европейския съюз до постоянните
представители на държавите-членки;
Като се има предвид, че подписалите Договора държави не изразиха възражения по
предложените в това писмо поправки преди
изтичане на определения в него срок;
Посочените грешки бяха поправени днес
в Министерството на външните работи на
Италианската република в съответствие с
приложението.
В доказателство, за което беше съставен
този седми протокол, копие от който ще бъде
изпратено на правителствата на държавите,
подписали посочения по-горе Договор.
Съставено в Рим на втори декември две
хиляди и единадесета година.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА
НА ДОГОВОРА
между Кралство Белгия, Чешката република,
Кралство Дания, Федерална република Германия,
Република Естония, Република Гърция, Кралство
Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република
Латвия, Република Литва, Великото херцогство
Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия
(държави – членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на
Република България и Румъния към Европейския
съюз, подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.
(Док. 7411/05, 29 април 2005 г.)
(Oфициален вестник на Европейския съюз L 157,
21 юни 2005 г.)
(Специално издание на български език, 21 юни
2005 г.)
1.
Договор за създаване на Европейската
общност за атомна енергия
а) Член 2, буква б)
(Страница 11957A/bg 6)
Вместо:
„б) да установява единни стандарти за сигурност с цел опазване здравето на работниците и
на населението и да осигурява
тяхното прилагане;“
да се чете:
„б) да установява единни стандарти за безопасност с цел опазване здравето на работниците и
на населението и да осигурява
тяхното прилагане;“
б) Член 2, буква ж)
(Страница 11957A/bg 7)
Вместо:
„ж) да осигурява широк търговски пласмент и достъп до
най-добрите технически съоръжения, чрез създаването на общ
пазар за специални материали
и съоръжения, чрез свободно
движение на капитали за инвестиции в областта на ядрената
енергетика и чрез възможност
за свободно наемане на работа
за специалисти в Общността;“
да се чете:
„ж) да осигурява широк търговски пласмент и достъп до
най-добрите технически съоръжения, чрез създаването на общ
пазар за специални материали
и оборудване, чрез свободно
движение на капитали за инвестиции в областта на ядрената
енергетика и чрез възможност
за свободно наемане на работа
за специалисти в Общността;“.
в) Член 37, първа алинея
(Страница 11957A/bg 33)
Вместо:
„Всяка държава-членка е длъжна да предоставя на Комисията
такива общи данни, които се
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отнасят до всеки план за изхвърляне на радиоактивни отпадъци
под каквато и да е форма, което
ще позволи да се определи дали
осъществяването на такъв план
може да предизвика радиоактивно замърсяване на водата, почвата и въздушното пространство
на друга държава-членка.“
да се чете:
„Всяка държава-членка е длъжна да предоставя на Комисията
такива общи данни, които се
отнасят до всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци
под каквато и да е форма, което
ще позволи да се определи дали
осъществяването на такъв план
може да предизвика радиоактивно замърсяване на водата, почвата и въздушното пространство
на друга държава-членка.“
г)
Член 75, трета алинея
(Страница 11957A/bg 55)
Вместо:
„Материалите, за които се отнасят
задължения, са обект на териториите на държавите-членки на
контролни мерки, предвидени
в глава VІІ. Въпреки това, разпоредбите на глава VІІІ не се
прилагат спрямо специалните
делящи се материали, за които се
отнасят задълженията, посочени
в буква в).“
да се чете:
„Материалите, за които се отнасят тези задължения, подлежат
на териториите на държавитечленки на мерки за контрол,
предвидени в глава VІІ. Въпреки
това, разпоредбите на глава VІІІ
не се прилагат спрямо специалните делящи се материали, за
които се отнасят задълженията,
посочени в буква в).“
д) Глава VІІ, заглавието
(Страница 11957A/bg 56)
Вместо:
„КОНТРОЛ НА БЕЗОПАСНОСТТА“
да се чете:
„КОНТРОЛ НА СИГУРНОСТТА“.
е)
Член 86, втора алинея
(Страница 11957A/bg 62)
Вместо:
„Правото на собственост на
Общността се разпростира върху
всички специални делящи се
материали, които се произвеждат
или внасят от държава-членка,
лице или предприятие, и които
подлежат на контрола за безопасност, предвиден в глава VІІ.“
да се чете:
„Правото на собственост на
Общността се разпростира върху
всички специални делящи се
материали, които се произвеждат
или внасят от държава-членка,
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лице или предприятие, и които
подлежат на контрола на сигурността, предвиден в глава VІІ.“

ж) Член 87
(Страница 11957A/bg 62)
Вместо:
„Държавите-членки, лицата или
предприятията имат неограничено право на използване и
употреба на специални делящи
се материали, които са в тяхно
владение на законно основание,
при спазване на задълженията, налагани им от настоящия
договор, в частност на онези,
отнасящи се до контрола на
безопасност, правото на избор,
предоставено на Агенцията, и
до здравеопазването и безопасността.“
да се чете:
„Държавите-членки, лицата или
предприятията имат неограничено право на използване и
употреба на специални делящи
се материали, които са в тяхно
владение на законно основание,
при спазване на задълженията, налагани им от настоящия
договор, в частност на онези,
отнасящи се до контрола на
сигурността, правото на избор,
предоставено на Агенцията, и
до здравеопазването и безопасността.“
з)
Член 174, параграф 1, буква б)
(Страница 11957A/bg 104)
Вместо:
„б) разходите, отнасящи се до
контрола на безопасността, до
здравеопазването и сигурността;“
да се чете:
„б) разходите, отнасящи се до
контрола на сигурността, до здравеопазването и безопасността;“.
и) Приложение І, точка VІ.2
(Страница 11957A/bg 139)
Вместо:
„2. Изучаване на адекватните
превантивни и предпазни мерки,
както и на съответните стандарти
за сигурност.“
да се чете:
„2. Изучаване на адекватните
превантивни и предпазни мерки,
както и на съответните стандарти
за безопасност.“
й) Приложение І, точка VІІ, уводното изречение
(Страница 11957A/bg 140)
Вместо:
„Изследванията във връзка със
създаването и подобряването на
апаратурата, специално предназначена не само за реактори, но и
за индустриални и научноизследователски съоръжения, които
са необходими за дейностите,
посочени по-горе. Като примери
могат да бъдат споменати:“
да се чете:
„Изследвания във връзка със
създаването и подобряването на
оборудване, специално предназ-
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начено не само за реактори, но и
за индустриални и научноизследователски съоръжения, които
са необходими за дейностите,
изброени по-горе. Като примери
могат да бъдат посочени:
1. Следните видове механично
оборудване:“.
к) Приложение І, точка VІІ.2, буква а), последното тире
(Страница 11957A/bg 140)
Вместо:
„– здравеопазването и сигурността.“
да се чете:
„– здравеопазването и безопасността.“
2. Договор от Ница за изменение на Договора
за Европейски съюз, Договорите за създаване на
Европейските общности и на някои свързани с
тях актове
Член 2, точка 9 (член 137, параграф 1, буква й)
(Страница 12001C/bg 24)
Вместо:
„й) борба срещу социалната
изолация;“
да се чете:
„й) борба срещу социалното
изключване;“.
3. Протокол относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към
Договора за създаване на Европейската общност
Член 6
(Страница 11997D/bg 142)
Вместо:
„Що се отнася до мерките,
приети от Съвета в областта,
посочена в член Й.3, параграф
1 и член Й.7 от Договора за
Европейския съюз, Дания не
участва в изготвянето и осъществяването на решения и
действия на Съюза, свързани с
въпросите на отбраната, но няма
да препятства развитието на
засилено сътрудничество между
държавите-членки в тази област.
Следователно Дания не участва
в тяхното приемане. Дания не
е задължена да участва във финансирането на оперативните
разходи, произтичащи от такива
мерки.“
да се чете:
„Що се отнася до мерките, приети
от Съвета в областта, посочена
в член Й.3, параграф 1 и член
Й.7 от Договора за Европейския
съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения
и действия на Съюза, свързани
с въпросите на отбраната, но
няма да препятства развитието на
засилено сътрудничество между
държавите-членки в тази област.
Следователно Дания не участва
в тяхното приемане. Дания не
е задължена да участва във финансирането на оперативните
разходи, произтичащи от такива
мерки.“
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 4
от 15 февруари 2012 г.

за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на
фиданки в горските разсадници – държавна
собственост
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за регистрация на
горски разсадници;
2. изискванията за създаване и закриване
на горски разсадник – държавна собственост;
3. начинът за планиране на производството в
горските разсадници – държавна собственост;
4. изиск ва н и я та п ри п роизводс т во на
фиданки в горските разсадници – държавна
собственост;
5. изискванията при изваждане, сортиране,
окачествяване, маркиране, опаковане, транспортиране, съхраняване и търговия с фиданките, произведени в горските разсадници;
6. защитата на горските разсадници – държавна собственост, от болести, вредители и
други повреди;
7. начинът и редът за провеждане на инвентаризацията в горските разсадници – държавна собственост;
8. контролът на дейностите в горските
разсадници.
Чл. 2. Горските разсадници са:
1. в зависимост от срока на използване:
а) постоянни – над 5 години;
б) временни – до 5 години;
2. с национално значение – държавни горски разсадници, посочени в приложение № 2
от Закона за горите (ЗГ).
Чл. 3. (1) Горски разсадници могат да бъдат
създавани върху земи от горските и урбанизираните територии, както и върху земеделски
земи след промяна на предназначението им.
(2) С цел нормалното функциониране на
горските разсадници при необходимост в тях
могат да се изграждат пътища, напоителни
системи, парници, оранжерии, огради, складови помещения, семедобивни, резникодобивни,
битови сгради и др., както и да се създават
семепроизводствени градини, дендрариуми,
опитни и експериментални участъци, маточници, генни банки, клонови колекции и др.
(3) В регистрираните горски разсадници
могат да се произвеждат и други репродуктивни материали, декоративни и овощни
фиданки, коледни елхи, зеленина за украса и
преработка и др.
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Чл. 4. (1) Производството на фиданки и
други горски репродуктивни материали (ГРМ)
в горските разсадници се осъществява под
ръководството и контрола на:
1. служители, определени със заповед на
директора на съответното държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство
(ДГС/ДЛС) или на ръководителя на специализираното териториално звено (СТЗ) към
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) – за
горските разсадници – държавна собственост;
2. физически лица, вписани в публичния
регистър на ИАГ по чл. 235 ЗГ и притежаващи
удостоверение за регистрация за изпълнение
на дейността планиране и организация на
дейностите по залесяване – за случаите извън т. 1.
(2) Собствениците и ползвателите на горски
разсадници водят Книга на горския разсадник
съгласно приложение № 1, като неразделна част
от нея са оригинали или копия на използвани
през последните пет години: сертификати или
други документи, идентифициращи произхода
на използваните и съхраняваните ГРМ; семеконтролни свидетелства на семената или други
документи за удостоверяване качествените
показатели на използваните, произвежданите
и търгуваните ГРМ; документи, установяващи
здравословното и фитосанитарното състояние
на семената и фиданките, издадени от компетентни органи.
(3) Собствениците и ползвателите на горски разсадници ежегодно в срок до 30 юни
изготвят скица в подходящ мащаб с площното
разположение на производствените отдели,
подотдели или квартали по дървесни видове,
възраст и вид на фиданките и др.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ
Чл. 5. (1) Всички горски разсадници, независимо от тяхната собственост и срок на
ползване, подлежат на регистрация на основание чл. 93, ал. 3 ЗГ.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва от
съответната регионална дирекция по горите
(РДГ), като регистърът по образец (приложение
№ 2) се води от упълномощено със заповед
на директора длъжностно лице.
(3) При вписване в регистъра се отбелязва
датата, на която то е извършено. Вписването
се удостоверява с подписа на упълномощеното
длъжностно лице от РДГ.
(4) За извършеното вписване на заявителя
се издава удостоверение за регистрация по
образец (приложение № 3).
(5) Регистърът (приложение № 2) е публичен и се публикува на интернет страницата
на съответната РДГ и ИАГ.
Чл. 6. (1) За извършване на регистрацията на горския разсадник собственикът или
ползвателят му трябва да е регистрирано фи-
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зическо лице в публичния регистър на ИАГ
по чл. 235 ЗГ за изпълнение на дейността
планиране и организация на дейностите по
залесяване или да е регистриран търговец в
публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ
за изпълнение на дейността стопанисване на
горски територии и да подаде заявление до
директора на съответната РДГ, на чиято територия се намира разсадникът. Заявлението
съдържа следните данни:
1. наименование на заявителя, седалище и
адрес на управление, лице за контакт, адрес
за кореспонденция, телефон и по възможност
електронен адрес и факс – за юридическите
лица;
2. име, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес – за еднолични търговци и за
физически лица;
3. име на разсадника;
4. вид разсадник – постоянен или временен;
5. землище, в което се намира разсадникът;
6. обща площ на разсадника, в т. ч. и производствена площ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
документ за собственост или документ, удостоверяващ правото на ползване на имота, и
актуална скица на разсадника с номера на
имотите от действащия подробен устройствен
план на разсадника (план за застрояване) или
актуална скица, издадена по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър, или актуална
скица на имота от картата на възстановената
собственост и документ за платена такса за
разглеждане на заявлението за извършване на
регистрацията.
(3) Заявлението по ал. 1 се разглежда от
упълномощеното длъжностно лице по чл. 5,
ал. 2, като при необходимост за установяване на
достоверността на данните по ал. 1, т. 6 може
да се извърши и проверка на място. Когато
са спазени изискванията на ал. 1 и данните
са достоверни, разсадникът се регистрира в
срок до 30 дни от подаване на заявлението,
а на заявителя се издава удостоверение (приложение № 3).
(4) Когато данните в заявлението са непълни
и/или неточни или не е изпълнено изискването
на ал. 1, РДГ уведомява писмено заявителя
за това, като посочва срок за отстраняване
на констатираните пропуски. Ако заявителят
не отстрани пропуските в определения срок,
РДГ изготвя мотивиран писмен отказ за регистрация на разсадника.
(5) Лицата, на чието име е извършена
рег ист рац и я та на горск и я разса дник, са
длъж ни да уведом ят съответната РДГ за
всички промени в обстоятелствата по ал. 1
и на регистрацията на физическото лице или
търговеца в публичните регистри на ИАГ по
чл. 235 и 241 ЗГ в 14-дневен срок от настъпва-

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

нето им. При неизпълнение на задължението
горският разсадник се отписва от регистъра
(приложение № 2).
Чл. 7. (1) Отписването на горски разсадник
от регистъра по чл. 5, ал. 2 се извършва от
съответната РДГ в следните случаи:
1. при подадено писмено заявление от
лицето или негов правоприемник, на чието
име е извършена регистрацията;
2. при две и повече влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения по Закона за горите и подзаконовите
му нормативни актове от лицата, на чието
име е извършена регистрацията, свързани
с дейността на разсадника и с търговията с
горски репродуктивни материали;
3. при отказ на собственика да допусне за
проверка представител на официален контролен орган или да му предостави необходимата
информация, свързана с производствената и
отчетната дейност и търговията с ГРМ, установени с констативен протокол;
4. при неизпълнение на предписания на
конт ролен орган, вписани в констативен
протокол от извършена проверка;
5. при отписване на лицето, на чието име
е извършена регистрацията на горския разсадник, от публичните регистри на ИАГ по
чл. 235 и 241 ЗГ и неизпълнение на изискванията по чл. 6, ал. 5 в посочения срок.
(2) За извършване на от писването на
разсадника от регистъра директорът издава
мотивирана писмена заповед, копие от която
се изпраща на собственика или ползвателя.
Г л а в а

т р е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩТА, СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИК – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Раздел І
Определяне на площта на горски разсадник – държавна собственост
Чл. 8. (1) Площта, предназначена за горски
разсадник, трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. теренът да е с наклон до 5°;
2. местоположението є да е с възможна
връзка с републиканската пътна и енергийна
мрежа и да има условия за водоснабдяване;
3. почвата да бъде дълбока минимум 60
см, по възможност с глинесто-песъчлив или
песъчливо-глинест механичен състав, скелетно съдържание до 10 % и да е с растежни
показатели, съответстващи на изискванията
на отглежданите видове;
4. почвената киселинност да бъде в границите на рН 5,0 – 7,0;
5. подпочвените води да са с дълбочина,
която да е съобразена с изискванията на
произвежданите видове фиданки.
(2) Не се допуска да се определя площ за
горски разсадник на места със:
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1. голяма опасност от ранни есенни и
късни пролетни студове и слани и изложени
на силни ветрове;
2. площ до 10 дкa, изложени на големи
снегонавявания и бавно топене на снега;
3. почви, които са обезструктурени, заблатени или засолени;
4. почви, замърсени с тежки метали, или
почви, в които има наличие на причинители
на болести, насекомни и други вредители,
установени от компетентен орган;
5. опасност от заливане;
6. на разстояние до 200 м от трепетликови
насаждения или групи дървета или източници
на промишлени вредни емисии (от 5 до 10 км
според посоката на преобладаващите ветрове);
7. в мразовинни дупки и изложени на
студени ветрове.
(3) Допуска се да се определя площ за
временен горски разсадник под склопа на
насаждение със склопеност до 0,3, което е
регистрирано за производство на горски репродуктивни материали от категория „идентифициран“ и се намира в средния планински
пояс.
Чл. 9. (1) Площта за горски разсадник се
определя от комисия, назначена със заповед
на директора на ДГС/ДЛС, съответно директора на СТЗ.
(2) Комисията по ал. 1 след проверка на
терена и преценка относно изискванията на
чл. 8 изготвя протокол с предложение до
директора на ДГС/ДЛС, съответно до директора на СТЗ.
(3) Директорът на ДГС/ДЛС, съответно
на СТЗ, утвърждава протокола по ал. 2 при
положително решение на комисиите по ал. 1 и
отказва да го утвърди, когато предложението
на комисията е отрицателно или комисията
не се е съобразила с изискванията на чл. 8.
Раздел ІІ
Създаване и закриване на горски разсадник – държавна собственост
Чл. 10. (1) Горски разсадник – държавна
собственост, се създава със заповед на:
1. директора на РДГ въз основа на мотивирано предложение на директора на ДГС/
ДЛС с приложен към него утвърден протокол
по чл. 9, ал. 2; предложението се съгласува
предварително с директора на съответното
държавно предприятие (ДП) по чл. 163 ЗГ;
2. изпълнителния директор на ИАГ въз
основа на мотивирано предложение от директора на СТЗ с приложен към него утвърден
протокол по чл. 9, ал. 2.
(2) За разглеждане на предложението по
ал. 1, т. 1 и 2 се назначава комисия от директора на РДГ, съответно изпълнителния
директор на ИАГ, в която се включват и
представители на ЛЗС и ГСС.
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(3) Комисията по ал. 2 извършва проверка
на терена и изготвя протокол с решение, който
се представя на органа, назначил комисията.
(4) При положително решение на комисията
директорът на РДГ, съответно изпълнителният
директор на ИАГ, утвърждава протокола и издава заповед за създаване на горски разсадник.
(5) При отрицателно решение на комисията
директорът на РДГ, съответно изпълнителният директор на ИАГ, утвърждава протокола
и издава заповед за отказ за създаване на
горски разсадник.
(6) Срокът за разглеждане и произнасяне
по предложението по ал. 1 е два месеца от
датата на получаването му.
(7) При необходимост поземленият имот,
върху който е създаден горският разсадник, се
категоризира или прекатегоризира при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1 ЗГ.
(8) Отказът за създаване на горски разсадник – държавна собственост, може да бъде
обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Чл. 11. Увеличаването на площта на създаден и регистриран горски разсадник се
извършва при спазване на разпоредбите на
чл. 8, 9 и 10.
Чл. 12. (1) Закриването на горски разсадник – държавна собственост, се извършва по
предложение на директора на ДГС/ДЛС, съответно на директора на СТЗ. Разглеждането
на предложението и издаването на заповед за
закриване на разсадника се извършват при
спазване реда на чл. 10, ал. 1 – 7.
(2) При направен отказ на предложението
по ал. 1 на заявителите се изпраща мотивирано писмо.
(3) Отказът за закриване на горски разсадник – държавна собственост, може да бъде
обжалван по реда на АПК.
Чл. 13. (1) Намаляването на площта на горски разсадник се извършва по реда на чл. 10.
(2) Намаляването на площта и закриването
на горски разсадник с национално значение,
определен съгласно ЗГ, може да се извършва
при спазване реда на чл. 10, само след промяна на предназначението на поземления имот,
в предвидените случаи в Закона за горите.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В
ГОРСКИТЕ РАЗСАДНИЦИ – ДЪРЖ АВНА
СОБСТВЕНОСТ
Чл. 14. За по-доброто планиране, извършване, отчитане и контрол на производството
в горските разсадници площта им се подразделя на:
1. производствена – семенища, школи,
вкоренилища, маточници, семепроизводствени
градини, оранжерии и парници, площадки за
контейнерно производство и угари, като в нея
могат да се обособят:
а) отдели;
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б) подотдели;
в) квартали;
2. непроизводствена – застроени площи,
пътища, дендрариуми и други, които не са
посочени в т. 1.
Чл. 15. (1) Производството в горските разсадници ежегодно се планира с изготвяне и
одобряване на годишен план за производство
на фиданки по образец (приложение № 4).
(2) Планът по ал. 1 се изготвя от съответното ДГС/ДЛС или СТЗ, като се вземат
предвид:
1. средногодишният обем на залесяванията
и необходимите за тях фиданки, предвидени
в горскостопанския план на съответното
ДГС/ДЛС;
2. използваните средногодишно фиданки за
залесяване и попълване на горските култури
през последните пет години на територията
на съответното ДГС/ДЛС;
3. възложеното производство от ИАГ – за
СТЗ;
4. нормите за производство на семенищни
фиданки съгласно приложение № 8;
5. естественият отпад и/или други непредвидени загуби в размер до 20 % от общия
обем на предвиденото производство;
6. възложеното допълнително производство
на ДГС/ДЛС от съответното ДП по чл. 163 ЗГ;
7. необходимите фиданки за безвъзмездно
предоставяне съгласно изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2;
8. сключените договори с други потребители;
9. необходими фиданки за осъществяване
на научни задачи и експерименти.
(3) Годишният план (приложение № 4)
се изпраща от ДГС/ДЛС в съответното ДП
по чл. 163 ЗГ, а от СТЗ – в ИАГ, в срок до 5
октомври.
(4) Годишните планове се приемат и одобряват в срок до 10 октомври от държавното
предприятие по чл. 163 ЗГ – за ДГС/ДЛС, и
от ИАГ – за СТЗ. При необходимост одобряващият орган може да възлага производството
на допълнително количество фиданки или да
намалява планираното производство, което
се отразява в плана и се мотивира писмено.
(5) Одобрените годишни планове (приложение № 4) на ДГС/ДЛС се обобщават
от съответното държавно предприятие по
чл. 163 ЗГ, като обобщеният годишен план
се представя в електронен вид в МЗХ в срок
до 20 октомври.
(6) Обобщените годишни планове за производство на фиданки за залесяване в държавните горски разсадници за страната и на
територията на държавното предприятие по
чл. 163 ЗГ се публикуват на интернет страниците съответно на ДП и МЗХ.
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Чл. 16. (1). Промени във вече одобрени
годишни планове за производство на фиданки
може да се извършват от органа, който ги е
одобрил, в следните случаи:
1. настъпили форсмажорни обстоятелства;
2. компрометиране на семенната реколта;
3. увеличена или отпаднала необходимост
от фиданките;
4. извършена промяна в одобрения годишен
разчет за необходимите семена съгласно изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 ЗГ.
(2) Изготвянето и одобряването на промените в годишните планове по ал. 1 се извършва
по реда на чл. 15.
(3) В срок до 5 дни от одобряването им
направените промени в годишните планове
се отразяват в публикуваните на интернет
страниците на ДП и МЗХ обобщени годишни
планове.
Г л а в а

п е т а

ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ В ГОРС К И Т Е РА З С А Д Н И Ц И – Д Ъ Р Ж А ВН А
СОБСТВЕНОСТ
Чл. 17. (1) В горските разсадници – държавна собственост, се произвеждат семенищни, вегетативни, школувани и облагородени
фиданки за залесяване, декоративни цели,
овощарство, коледни елхи и зеленина за украса и преработка.
(2) Производството може да се извършва:
1. на открито – в лехи, квартали или на
контейнерни площадки;
2. в парници;
3. в оранжерии.
Чл. 18. (1) За запазване и повишаване на
почвеното плодородие се извършва основна
и допълнителна обработка на почвата; поддържане на част от производствените площи
на угар, торене, поливане и прилагане на
сеитбообръщания.
(2) Основната обработка на почвата се
осъществява чрез пълна обработка – оран,
риголване, фрезуване и при необходимост – изсичане на растителност, почистване, изкореняване, подравняване, риголване и изораване.
(3) Допълнителна обработка на почвата
се извършва чрез брануване, култивиране,
подравняване и валиране, а при необходимост – и обеззаразяване.
(4) При поддържане на производствени
площи на угар се прилагат: черна угар, сидерална угар и угар, заета със селскостопански
култури, като се спазват следните норми:
1. за семенища и вкоренилища с едногодишен цикъл на производство – до 100 % от
заетата с тях площ през годината;
2. за семенища и вкоренилища с двегодишен
цикъл на производство – до 50 % от заетата
с тях площ през годината;
3. за семенища и вкоренилища с три и повисок годишен цикъл на производство – до
30 % от заетата с тях площ през годината;
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4. за школи – до 100 % от площта, предвидена за освобождаване от тях през годината.
(5) За торене в горските разсадници могат
да се използват органични, минерални и бактериални торове и микориза чрез извършване
на основно торене – еднократно през една или
повече години, или предпосевно (предпосадъчно) и подхранване неколкократно по време на
вегетацията. Оптималните норми на торене
се установяват диференцирано в зависимост
от запасеността на почвата с хранителни
съставки и потребността на съответния вид,
като съотношението на основните елементи – азот, фосфор и калий, се привежда към
следните стойности:
1. за едногодишни фиданки – 1:3,6:0,24;
2. за двегодишни фиданки – 1:2,7:0,2;
3. за тригодишни фиданки – 1:2,8:0,04.
(6) За поддържане на влажностния режим на почвата, пълноценното усвояване на
торовете и за регулиране на температурния
режим в оранжериите може да се прилага
поливане – гравитачно, капково и с разпръскващи устройства. Допуска се използването на
препарати за абсорбиране на влагата около
корените на фиданките.
(7) За установяване на механичния състав,
киселинността и запасеността на почвата с
основните елементи на всеки 10 години в
горските разсадници се извършват почвени
проучвания.
Чл. 19. (1) В горските разсадници се извършва производство на семенищни фиданки
с открита и закрита коренова система. Семенищното производство се осъществява само
със семена, които са:
1. окачествени от ГСС съгласно изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 ЗГ и за
тях има издадено семеконтролно свидетелство;
2. сертифицирани и имат издаден основен
сертификат за идентификация на произхода
на ГРМ – за репродуктивни материали от
дървесни видове, включени в списъка по
приложение към наредбата по чл. 95, ал. 2,
т. 2 ЗГ;
3. с добро здравословно състояние, за което
е издаден документ от компетентен орган.
(2) Преди засяване на семената се извършва
предпосевна подготовка по методите, посочени
в приложение № 5, като се допуска използването на фунгициди, инсектициди и репеленти.
(3) Посевът се извършва механизирано
или ръчно във:
1. квартали – в редове или ленти;
2. лехи – в бразди или свободно по цялата
площ;
3. контейнери.
(4) Оптималната дълбочина и гъстота на
посева се подбира диференцирано според
дървесния вид, качеството на семената, почвените и климатичните условия, срока на
посев, технологията и целта на производство-
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то съгласно приложение № 6. Гъстотата на
посева се определя по изчислителни методи,
посочени в приложение № 7.
(5) Посевите се извършват отделно по
партиди и се обозначават в началото на лехата, квартала или контейнерната площадка с
указателна влагоустойчива лента или табела,
на която се изписват: латинското и българското име на вида; районът на произход на
семената съгласно наредбата по чл. 95, ал. 2,
т. 2 ЗГ; количеството (м, м 2 или бр.) и датата
на посева.
(6) За осигуряване на по-добри условия за
развитие и предпазване от болести и вредители, абиотични и биотични въздействия се
полагат следните грижи:
1. в семенищата – валиране, мулчиране,
поливане, снегозадържане, разрохкване, засенчване, варосване, прореждане на пониците
и фиданките, плевене, подхранване, подрязване
на корените и др.;
2. в контейнерите – поливане, разрохкване,
засенчване, прореждане на пониците, плевене, подхранване, пръскане за защита срещу
болести и вредители и др.
(7) Прореждане се извършва, ако гъстотата на пониците или фиданките надвишава с
повече от 20 % максималния брой в 1 метър,
посочен за вида в приложение № 8, като след
извършването му се оставят до 10 % повече
от посочената норма.
(8) Не се допуска естествен отпад, по-голям от 20 %.
(9) За формиране на добра коренова система и задържане на растежа на фиданките
се допуска хоризонтално (на централния корен) и вертикално (на страничните корени)
подрязване на корените в семенищата и след
изваждането на фиданките.
Чл. 20. (1) Вегетативното производство
на фиданки с открита и закрита коренова
система в горските разсадници може да се
осъществява по следните начини:
1. автовегетативно – чрез вкореняване на
части от растения;
2. хетеровегетативно – чрез присаждане.
(2) За вегетативно производство на фиданки
за залесяване от видове, включени в приложение към наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 ЗГ,
се използват горски репродуктивни материали
от регистрирани базови източници за добив
от категориите „селекциониран“, „окачествен“
и „изпитан“.
(3) Автовегетативното производство се
осъществява чрез вкореняване на: зрели и
зелени стъблени резници; коренови резници;
чрез коренови издънки; отводки; разделяне
на растения и по метода „ин витро“.
(4) Хетеровегетативното производство се
извършва чрез присаждане на присадници
върху семенищни или вегетативни подложки
по следните начини: окулиране на пъпка – в
т-образен разрез; на прозорче; в страничен
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зарез; на калем – сърцевина върху камбий,
проста копулация, подобрена копулация, в
разцеп, под кора, в страничен разрез и др.
Присаждането се осъществява през пролетта
и през лятото.
Чл. 21. (1) Производството на едроразмерни
фиданки в горските разсадници се извършва:
чрез пикиране (школуване) на поници, семенищни или вегетативни фиданки в отдел за
пикиране (школен отдел) с обособени в него
квартали; в контейнери; рядък посев на семена
или вкореняване на части от растения в лехи
и квартали и директен посев в контейнери.
(2) Начинът и гъстотата на пикиране (школуване) на фиданките и на посева на семена
трябва да бъдат съобразени с биологията на
вида, типа и размера на засажданите материали, възрастта и размерите на фиданките,
които се произвеждат, и др.
(3) За формиране на короните и кореновата
система на фиданките се допуска прилагането
на: изрязване на пънче; привързване на колче;
кастрене на стъблата и короните; пензиране;
травмиране на пъпки и др.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗВАЖДАНЕ, СОРТИРАНЕ И ОК АЧЕСТВЯ ВА Н Е, М А РК И РА Н Е, ОП А КОВА Н Е,
ТРА НСПОРТИРА НЕ, С ЪХ РА Н ЯВА НЕ И
ТЪРГОВИЯ НА ФИДАНКИТЕ В ГОРСКИТЕ
РАЗСАДНИЦИ
Чл. 22. (1) Изваждането на фиданките с
открита коренова система от семенищата,
вкоренилищата и школите се извършва ръчно
или механизирано в периода на зимен покой,
включващ времето от приключване на вегетацията до нейното започване.
(2) Допуска се есенно подкопаване на
фиданките и изваждането им през пролетта.
(3) За фиданки, които след залесяването
или пикирането (школуването) се изрязват на
пънче, се допуска преди изваждането стъблото
им да се съкрати до 50 см.
Чл. 23. (1) Сортирането и окачествяването
на фиданките се извършва в разсадника – на
открито или в закрити помещения преди
съхраняването, опаковането и транспортирането им.
(2) Сортирането и окачествяването се извършва от производителя съгласно изискванията на БДС 1449-73, а за тополи и върби се
извършва по височина на фиданките, както
следва:
1. евроамерикански тополи:
а) първо качество с височина над 3,0 м;
б) второ качество с височина от 2,5 до 3,0 м;
2. дървовидни върби:
а) първо качество с височина 2,5 – 3,0 м;
б) второ качество с височина 2,0-2,5 м;
3. за видовете и клонове от секция Leuce
и за черна топола:
а) първо качество с височина над 2,0 м;
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б) второ качество с височина от 1,5 до 2,0 м.
(3) За установяване на генетичния произход и възраст на фиданките окачествяването
се извършва от ГСС съгласно международно
възприети методи и стандарти.
Чл. 24. (1) Съхраняването на фиданките в
горските разсадници се извършва на открито
или в х ладилни помещени я, краткосрочно – за няколко дни до транспортирането
им в траншеи на сенчесто и защитено от
вятър място, или дългосрочно – след есенно
изваждане до пролетта.
(2) Дългосрочното съхранение на фиданки
в хладилни камери се извършва при спазване
на следните изисквания:
1. при температура от –2 до +2 °С и относителна влажност на въздуха 90 – 95%;
2. фиданките с открита коренова система
се пакетират в затворени чували или други
опаковки, покрити с мъх, торф, навлажнени
дървени стърготини и др.;
3. през 2 – 5 дни се извършват проверки
на състоянието на фиданките.
Чл. 25. При изваждането, сортирането,
окачествяването, съхранението и транспортирането на фиданките се предприемат мерки
за предпазване от просушаване, измръзване,
нападение от вредители и др.
Чл. 26. (1) Маркиране с боя се прилага за
присадки, тополови и върбови фиданки чрез
един или повече пръстени на височина не
по-малко от 1 м от кореновата шийка с цвят,
съответстващ на клона или сорта, съгласно
приложение № 9.
(2) Всяка опаковка от фиданки се придружава с етикет, документ за доставка и основен
сертификат за идентификация на произхода на
ГРМ за видовете, включени в приложение на
наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 ЗГ, и изготвен
съгласно нейните изисквания, както и документ за здравословно състояние, издаден от
компетентен орган.
(3) Възрастта на фиданките се обозначава
с кодовете съгласно приложение № 10.
Чл. 27. (1) Фиданките се опаковат и транспортират съгласно наредбата по чл. 95, ал. 2,
т. 2 ЗГ.
(2) Търговията, вносът и износът на фиданки
за залесяване от видове, включени в приложение на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 ЗГ,
се извършват съгласно нейните изисквания.
(3) Транспортирането и търговията с декоративни и овощни фиданки се извършват
по реда на Закона за посевния и посадъчен
материал, като те могат да бъдат придружени и със:
1. снимка или рисунка на растението в
период на най-висок декоративен ефект;
2. данни за цвят, период и продължителност
на цъфтеж, плододаване и др.;
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3. данни за големината, външния вид на
плода, вкусовите качества и др. – за овощни
видове;
4. схематични указания за начина на засаждане, подходящ срок, необходими грижи и др.
Г л а в а

с е д м а

З А Щ И ТА Н А Г ОРС К И Т Е РА ЗС А Д Н ИЦ И – Д ЪРЖ А ВН А СОБС Т ВЕНОС Т, ОТ
БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И АБИОТИЧНИ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Чл. 28. (1) Оценката на здравословното
състояние, установяването и сигнализирането
за заболявания, нападения на вредители и
повреди от абиотични въздействия, както и
прилагането на мерките за защита в горските
разсадници се извършва съгласно изискванията на наредбата по чл. 132 ЗГ.
(2) В горските разсадници се прилагат
средства и препарати за защита от болести,
вредители и други повреди съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 2 ЗГ.
Г л а в а

о с м а

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В ГОРСК ИТЕ РАЗСАДНИЦИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 29. (1) Инвентаризациите в горските
разсадници се извършват с цел определяне:
1. никненето на посевите, вкореняване на
частите от растения и пикираните фиданки;
2. на мерките за подпомагане на производството, извършване на допълнителен
посев, засаждане и прореждане на посевите
(вкоренилищата) – пролетна инвентаризация;
3. естествения отпад и загубите от фиданки;
4. количеството на произведените фиданки
по вид, произход, възраст и качество;
5. използваемост та на разса дниковите
площи;
6. наличието и състоянието на имуществото, сградите и оградите в разсадника.
(2) Инвентаризациите се извършват във
всички горски разсадници.
(3) През годината се извършват три инвентаризации – пролетна, есенна и зимна.
Чл. 30. (1) Пролетната инвентаризация
се провежда до края на юни за проверка на
никненето на посевите, прихващането на
засадените части от растения и пикирани фиданки и има за цел да се набележат мерки за
подпомагане на производството, допълнителен
посев, засаждане или прореждане.
(2) Пролетната инвентаризация е частична
и обхваща само новите семенища, вкоренилища и школи. Инвентаризацията се извършва
чрез преброявания в окомерно определени
представителни пробни части от посевните и
посадните редове или контейнерни площадки.
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(3) Пролетната инвентаризация се провежда
от лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, като резултатите
от нея се представят с доклад до директора
на ДГС/ДЛС, съответно СТЗ.
Чл. 31. (1) Есенната инвентаризация е
основна и се извършва през септември на
всички произведени фиданки на открито, в
оранжерии, парници или в контейнери по вид,
възраст и годност за залесяване.
(2) Използват се следните методи:
1. на пробните отрязъци – прилага се за
редовите посеви, школи за залесяване и вкоренилища, в които се произвеждат над 500
бр. фиданки в квартал;
2. пълно изброяване – прилага се за посеви,
школи и вкоренилища извън случаите по т. 1,
както и за контейнерните и облагородените
фиданки.
Чл. 32. (1) При инвентаризация на равномерно гъсти посеви, вкоренилища и школи
по метода на пробните отрязъци се извършва
изброяване в равни по дължина части (извадки) от редовете, разположени по най-дългия
диагонал на инвентаризирания квартал, както
е показано в приложение № 11. Извадката
включва не по-малко от 2 % от общата дължина на инвентаризираните редове.
(2) Инвентаризацията на неравномерно
гъстите посеви, вкоренилища и школи се
извършва по метода, посочен в ал. 1, като
пробните отрязъци обхващат не по-малко
от 4 % от общата дължина на редовете и се
разполагат в окомерно определени среднопредставителни участъци от квартала.
(3) Дължината на пробните отрязъци се
определя по следния начин:
1. измерва се общата дължина на редовете
в квартала;
2. изчислява се общата дължина на пробните отрязъци като процент (2 или 4) от общата
дължина по т. 1;
3. дължината на отделния пробен отрязък
е 1 м.
(4) Общият брой на наличните фиданки в
квартал се получава, като се умножи общата
дължина на семенищните редове със средния
брой фиданки на 1 м.
(5) Броят на годните за залесяване фиданки
от всеки дървесен и храстов вид се определя,
като от един среднопредставителен отрязък
от квартала се изваждат и сортират до 200
броя фиданки в зависимост от общия брой
на инвентаризираните фиданки. Фиданките,
които отговарят на изискванията на БДС 144973 и на чл. 23, ал. 2, т. 1, 2 и 3 – за тополи
и върби, се приемат за годни. Общият брой
на годните фиданки се изчислява, като се
умножат общо инвентаризираните фиданки
от вида за съответна възраст с изчисления
процент на годните фиданки от среднопредставителния отрязък.
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(6) При инвентаризация на двегодишни
семенища от видове с дълбок семенен покой
или с установена гъстота на 1 м при първата
есенна инвентаризация над нормите, определени в приложение № 8, се допуска увеличение
на инвентаризираните фиданки в сравнение
с първата година.
Чл. 33. (1) Посеви, в които при есенната
инвентаризация се установи, че не са поникнали или са частично поникнали (под 25 % за
местни видове и под 10 % за интродуцирани
видове), се извършва пробно определяне на
жизнеността на непоникналите семена.
(2) Чрез разравяне на участък в произволно избрана част от посева с дължина 1 м се
изваждат всички непоникнали засети семена
и се изброяват поникналите семена.
(3) Жизнеността на извадените семена се
определя чрез надлъжно разрязване.
(4) Когато по-малко от 25 % (за местните
видове) и 10 % (за интродуцираните видове)
от семената са поникнали или здрави със
запазен зародиш и ендосперм, семенището
се инвентаризира като „загинало“.
(5) При констатирани стойности на здравите и поникналите семена над стойностите,
посочени в ал. 4, семенището се инвентаризира
като „непоникнало“.
(6) Загиналите семенища се бракуват, а
непоникналите се мулчират за презимуване.
Чл. 34. Във вкоренилищата и школите за
залесяване, инвентаризирани по метода съгласно чл. 31, ал. 2, т. 1, пробните отрязъци
(редовете) са с дължина не по-малка от 10 %
от общата дължина на засадените редове и
се залагат по начин, който характеризира
средното състояние на подотдела.
Чл. 35. (1) Есенната инвентаризация в горските разсадници се извършва от комисия,
назначена със заповед на директора на съответното ДГС/ДЛС или СТЗ, в присъствието
на лицето, определено по чл. 4, ал. 1, т. 1, и
на регистрираното физическо лице в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 ЗГ, наето от
изпълнителя, когато дейността в разсадника
е била възложена. В комисията се включват:
1. председател – заместник-директорът на
ДГС/ДЛС, а за СТЗ – служител, определен
със заповед на директора;
2. служител с лесовъдско образование от
ДГС/ДЛС, а за СТЗ – специалист, наблюдаващ разсадника;
3. икономист от ДГС/ДЛС или СТЗ.
(2) Типът на произведените фиданки се обозначава с кодове съгласно приложение № 10.
(3) Резултатите от инвентаризациите в
отделните разсадници се регистрират по типове производства в преброителни ведомости
(приложения № 12, 13, 14), въз основа на които
ДГС/ДЛС или СТЗ съставят обобщителни
протоколи за инвентаризациите (приложения
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№ 15, 16, 17, 18, 19, 20), както и справка за
движение на фиданките в горския разсадник
(приложение № 23).
(4) Държавното горско или ловно стопанство изпраща в ДП по чл. 163 ЗГ до 30
септември: обобщителните протоколи, придружени с анализ на дейността в горските
разса дници и ориентировъчен ба ланс на
фиданките (приложение № 21); справка за
наличието и състоянието на имуществото по
горски разсадници (приложение № 22).
(5) Държавното предприятие обобщава
получените от ДГС/ДЛС (приложения № 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22) протоколи и справка
и изготвя анализ. Обобщените резултати от
инвентаризациите и анализът се изпращат
в електронен вид в МЗХ ежегодно до 20
октомври.
(6) В срока по ал. 5 специализираните
териториални звена изпращат в ИАГ: обобщителните протоколи (приложения № 15,
16, 17, 18, 19 и 20), придружени с анализ на
дейността в горските разсадници, в който
се посочва себестойността на произведените
фиданки; ориентировъчен баланс на фиданките (приложение № 21); справка за броя
на заетите щатни работници и наличието
и състоянието на имуществото по горски
разсадници (приложение № 22) и справка за
движението на фиданките в горския разсадник (приложение № 23).
(7) Резултатите от инвентаризациите на
фиданките (приложения № 15, 16, 17, 20 и 21)
и анализите на дейността на горските разсадници се публикуват на интернет страниците
на ДП, ДГС/ДЛС и СЗТ. Обобщените за
страната резултати от инвентаризациите на
фиданките на ДП се публикуват на интернет
страницата на МЗХ.
Чл. 36. (1) Зимната инвентаризация се извършва от лицата по чл. 4, ал. 1 през декември
само когато са изваждани или бракувани фиданки през есента. В квартал със съществени
загуби след есенната инвентаризация зимната
инвентаризация се извършва от комисията
по чл. 35, ал. 1.
(2) За съществени се считат загубите над
20 % от инвентаризираните през есента фиданки, определени окомерно.
(3) Резултатите се изчисляват, като от данните за есенната инвентаризация се изважда
броят на използваните, бракуваните и загиналите фиданки. Резултатите се представят с
доклад до директора на ДГС/ДЛС или СТЗ.
Чл. 37. (1) Инвентаризираните фиданки
в горските разсадници се заприходяват на
лицата, определени по чл. 4, ал. 1, и се изписват от партидите при използването или
продажбата им.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

(2) При отдаване изпълнението на дейността
в горския разсадник на други изпълнители
фиданките се предават и приемат с протокол
между страните по договора.
Чл. 38. (1) Бракуването на непоникнали
или частично поникнали посеви и вкоренилища се извършва:
1. след провеждане на пролетната инвентаризация;
2. по време на извършване на есенната
инвентаризация;
3. след констатиране на щети от болести
и вредители, природни бедствия и производствени аварии, засегнали 90% от площта.
(2) Предложенията за бракуване се правят от:
1. комисията по чл. 35, ал. 1 – когато се
бракуват посеви и вкоренилища по ал. 1, т. 2;
2. комисия, назначена със заповед на директора на ДГС/ДЛС или СТЗ, включваща
представителите по чл. 35, ал. 1 – когато се
бракуват посеви и вкоренилища по ал. 1,
т. 1 и 3.
(3) Констатациите с предложенията по ал. 2
се отразяват в протокол, който се представя
на директора на ДГС/ДЛС, съответно на директора на СТЗ, за утвърждаване. Протоколът
с предложенията съдържа:
1. засегната площ по дървесни видове;
2. причини за бракуване;
3. предписания за начина на ползване на
площите.
(4) Протоколът по ал. 3 влиза в сила след
съгласуването му с ДП – за ДГС/ДЛС, и с
ИАГ – за СТЗ.
Чл. 39. (1) Фиданките в разсадника се
бракуват:
1. по време на извършване на есенната
инвентаризация;
2. след загиване или трайното им повреждане от природни въздействия, болести и
вредители и производствени аварии;
3. след изваждането им и тяхното сортиране
и окачествяване;
4. след приключване на пролетното залесяване.
(2) На бракуване подлежат:
1. повредените и/или загиналите фиданки;
2. фиданките, неотговарящи на изискванията за качество и здравословно състояние;
3. прераслите фиданки;
4. излишните фиданки, чието оставане за
доотглеждане ще влоши качествата им и ще
бъде икономически неизгодно.
(3) За осъществяване на бракуването на
фиданките директорът на ДГС/ДЛС или СТЗ
назначава комисия, включваща представителите по чл. 35, ал. 1.
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(4) Комисията по ал. 3 след преценка на
терена изготвя констатации с предложения,
които се отразяват в протокол. Протоколът
се представя за одобрение на органа, издал
заповедта за комисията.
(5) Протоколът по ал. 4 влиза в сила след
съгласуването му в срока, определен с чл. 35,
ал. 4, с ДП – за ДГС/ДЛС, и с ИАГ – за СТЗ.
Чл. 40. (1) За установяване достоверността
на инвентаризациите в горските разсадници – държавна собственост, се извършват
контролни проверки от комисия, назначена
от директора на съответното ДП – за ДГС/
ДЛС, и от изпълнителния директор на ИАГ
или упълномощено от него лице – за СТЗ.
(2) При контролната проверка по ал. 1 присъстват представители на съответното ДГС/
ДЛС или СТЗ, а когато дейността в разсадника
е била възложена, се включва и регистрираното физическо лице в публичния регистър
на ИАГ по чл. 235 ЗГ, наето от изпълнителя.
(3) За резултатите от проверката в срок
до 10 октомври се съставят констативни
протоколи по образец съгласно приложение
№ 24, които могат да бъдат обобщени в един
протокол за горския разсадник.
(4) Когато при проверката се установят отклонения, по-големи от 5 % от броя на фиданките, посочени в преброителните ведомости
(приложения № 12, 13 и 14), инвентаризацията
не се приема и се извършва повторно.
(5) За резултатите от контролните проверки в срок до 10 ноември ДП изготвя доклад,
който се изпраща на МЗХ.
Г л а в а

д е в е т а

КОНТРОЛ
Чл. 41. (1) Контролът по изпълнение разпоредбите на тази наредба се осъществява
от ИАГ, РДГ, ГСС и ЛЗС в определения им
район на дейност.
(2) Собствениците или ползвателите на
горски разсадници, както и лицата по чл. 4,
ал. 1 са задължени да оказват съдействие при
осъществяване на контрола от длъжностни
лица на органите по ал. 1.
(3) Контролът се извършва чрез внезапни,
планови и текущи проверки в присъствието
на лицата по чл. 4, ал. 1, а при необходимост
и на собственика или ползвателя на горския
разсадник.
(4) По време на контролните проверки
длъжностното лице на органите, посочени в
ал. 1, е в правото си да изисква необходимите
му документи за осъществяване на проверката,
да извършва теренни обхождания и проверки
на складове и други помещения в горския
разсадник, както и да изисква допълнителни
справки, документи и доказателства.
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(5) За направените констатации, дадените
предписания и срокове за отстраняване на
нередностите се изготвя протокол, от който
по един екземпляр се предоставя на заинтересованите страни.
(6) Когато са констатирани нарушения на
Закона за горите, се прилагат предвидените
в него административни наказания.
(7) Длъжностните лица, които осъществяват контрола, не трябва да имат търговски, финансов или друг делови интерес по отношение
на извършваната от тях контролна дейност.
Чл. 42. (1) Изпълнителна агенция по горите
осъществява контрол на:
1. дейността на РДГ, ГСС и ЛЗС по изпълнение на изискванията на наредбата;
2. дейността на лицата по чл. 4, ал. 1, които ръководят, организират и контролират
производството на фиданки;
3. определянето на площта, създаването и
закриването на горските разсадници – държавна собственост;
4. воденето на книгата на горския разсадник и документацията, изготвена в горските
разсадници;
5. сортирането, окачествяването, маркирането, опаковането, транспортирането и
съхраняването на фиданките;
6. здравословното състояние на фиданките
в горските разсадници;
7. инвентаризацията на горските разсадници – държавна собственост;
8. публикуването на интернет страниците
на ДП и ДГС/ДЛС на годишните планове
за производство на фиданки за залесяване и
обобщените резултати от инвентаризацията
на горските разсадници – държавна собственост, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 6
и чл. 35, ал. 7.
(2) Регионалната дирекция по горите, ГСС
и ЛЗС съобразно своите функции и задачи
извършват контрол в районите им на дейност
на документите и на дейностите в горските
разсадници, които са посочени в ал. 1, т. 2 – 8.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Абиотична повреда“ е видимо изменение
на тъкани и органи на дървесната растителност, причинени от елементи на неживата
природа – вятър, сняг, ниски и високи температури, пожари, и др.
2. „Биологични особености на вида“ са
особеностите, произтичащи от устройството, структурата, морфологията, растежа и
развитието, фенологичните и репродуктивни
процеси, характерни за вида.
3. „Биотична повреда“ е видимо изменение
на тъкани и органи на дървесната растителност, причинено от елементи на живата
природа – флора, фауна и микота.
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4. „Брануване“ е обработка на почвата,
която се извършва рано през пролетта след
изпръхване на почвата за подобряване на
структурата и водно-физичните є свойства.
5. „Валиране“ е обработка на почвата след
посева за уплътняване на повърхностния
почвен слой.
6. „Варуване“ е неутрализиране на киселите
почви с калциев карбонат.
7. „Вегетативен отдел“ е производствен
отдел в разсадника, в който се произвеждат
фиданки чрез вегетативно размножаване.
8. „Вегетативно размножаване“ е производство на фиданки чрез размножаване на
части от растения.
9. „Вегетация“ е фаза в развитието на растението, по време на която в него протичат
процеси на развитие и растеж.
10. „Вкоренилище“ е производствен отдел на
разсадника, в който се произвеждат фиданки
чрез вкореняване на резници.
11. „Водно-физични свойства на почвата“
са съвкупност от свойства на почвата, които
определят наличието и усвоимостта на водата
по дълбочина на почвения профил.
12. „Временен горски разсадник“ е определена със заповед на директора на РДГ площ,
която се намира под склопа на насаждение,
определено за базов източник за производство
на репродуктивни материали от категория
„идентифициран“. Срокът на ползването му е
до 5 г. и при отписване на базовия източник
от регистъра на горската семепроизводствена
база преди изтичане на 5-годишния срок.
13. „Генна банка“ е съхранен генетичен
материал в клонови и генеративни колекции
или чрез семена и полен в хранилища.
14. „Горскостопански план“ е план, определящ допустимия размер на ползването на
горските ресурси и насоките за постигане на
целите на управлението на горските територии
с обща площ на поземлените имоти над 50
ха, за срок 10 години.
15. „Горскостопанска програма“ е програма,
определяща допустимия размер на ползването
на горските ресурси и насоките за постигане
на целите на управлението на горските територии, с обща площ на поземлените имоти
до 50 ха, за срок 10 години.
16. „Горски разсадник“ е площ, която е
определена за производство на фиданки за
залесяване в горски територии.
17. „Декоративен отдел“ е производствен
отдел в разсадника, в който се произвеждат
фиданки за декоративни цели.
18. „Ендосперм“ е тъкан в семената на
растенията, където се отлагат хранителни
вещества или белтъчини, необходими за покълването на зародиша.
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19. „Естествен отпад“ е броят на загиналите
фиданки от причини, които нямат субективен
или природен характер. Определя се като
разлика между:
а) за семенищни фиданки – инвентаризираните фиданки от две последователни есенни
инвентаризации в семенища, от които не са
изваждани фиданки;
б) за пикирани (школувани) фиданки – засадените и инвентаризираните фиданки през
първата година или инвентаризираните фиданки от две последователни есенни инвентаризации в школи, от които не са изваждани
фиданки;
в) за вкоренилища – инвентаризираните
фиданки от две последователни инвентаризации във вкоренилища, от които не са
изваждани фиданки.
20. „Есенно-зимен покой“ е фаза в развитието на растението, при която в него не
протичат активни жизнени процеси на растеж
и развитие.
21. „Заета угар“ е режим на обработка, при
който за определен период от време върху
нея се отглеждат култури от сидерати или
селскостопански растения.
22. „Залесяване“ е създаване на горски
култури чрез посев на семена или засаждане
на фиданки или части от растения.
23. „Защитен пояс“ е линейна горска култура, създадена за защита на почвите, инженерни
съоръжения и урбанизирани територии и за
подобряване на микроклимата.
24. „Зелено торене (сидерация)“ е заораване на зелени и сочни надземни части на
растения в почвата с цел повишаване нейното
плодородие.
25. „Идентификационен код на района на
произход“ е комбинация от цифри, обозначаваща отделните съставни части на района на
произход на базовия източник.
26. „Квартал“ е обособена част в рамките
на подотдела, в която се отглеждат фиданки
от: един дървесен (храстов) вид; с идентичен
тип производство; с еднаква възраст на фиданките.
27. „Кисела почва“ е почва с реакция на
почвения разтвор pH, по-малка от 7.
28. „К лон“ е г ру па индивиди (копи я),
първоначално произведени от един индивид
(майка), посредством вегетативно размножаване чрез резници, експланти, зародиши,
присадки, отводки или чрез разделяне.
29. „Контейнер“ е специален съд (плик,
саксия и др.), в който се засяват семена или
се засаждат фиданки с цел производство на
фиданки със закрита коренова система.
30. „Коренови резници“ са части от корени, от които при благоприятни условия се
получават нови растения.
31. „Коренова издънка“ е стъбло, формирано вследствие развитието на придатъчна
(адвентивна) коренова пъпка.
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32. „Коренова шийка“ е част от растението
на границата между въздушната и почвената
среда, разграничаваща корена от стъблото.
33. „Култивиране“ е обработка на почвата
на дълбочина 6 – 12 см, която се извършва
след оран, с оглед премахване на тревната
и плевелната растителност и запазване на
почвената влага.
34. „Кълняемост на семената“ е способност на семената при определени условия
да развият поник, който е в състояние да
се адаптира към условията на средата и да
премине от хетеротрофен към автотрофен
режим на хранене.
35. „Лентов посев“ е свободен или редов
посев на семена, извършен на ленти.
36. „Лесовъдска цел“ е създаването на гори
със защитни, специални и стопански функции
чрез залесяване на горски и земеделски територии с горски дървесни и храстови видове.
37. „Леторасъл“ е част от растение, която
е израсла за една вегетационна година.
38. „Маточник“ е специална култура от
растения, предназначена за производство на
репродуктивни материали за вегетативно размножаване (резници, калеми, пъпки и др.).
Маточниците се създават като производствени
отдели към горските разсадници или като
самостоятелни обекти.
39. „Методи на повеждане“ е технология
за автовегетативно размножаване на храстови видове и лиани, при които образуването
на адвентивната коренова система протича
преди отделянето на леторастите от донорния
индивид. Най-често прилаганите методи са:
обикновено, змиевидно, китайско, вертикално
или хоризонтално повеждане.
40. „Микориза (г ъбокорен)“ е полезно
взаимодействие между симбиотични видове
гъби и кореновата система на дървесни и
храстови растения.
41. „Микроразмножаване“ е размножаване
на растения „in vitro“ в контролирана среда.
42. „Мразовинна ду пка“ е макро- или
микропонижение на терена, уязвимо от екстремни минимални температури, вследствие
на температурна инверсия (наслагване на
студени въздушни маси и тяхното продължително застояване при безветрие).
43. „Мулчиране“ е покриване на почвата с
изолиращи материали, които предотвратяват
изпаряването, обезструктуряващото действие
на валежите, образуването на почвена корица,
прегарянето на пониците през вегетационния
период, развитието на плевели, измръзване на
семената и мразоизхвърляне на фиданките.
44. „Насаждение“ е основна пространствена
единица при разделянето на гората, основаваща се на топографските особености на релефа
и с обща цел на стопанисване.
45. „Неутрална почва“ е почва с реакция
на почвения разтвор pH, равна на 7.
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46. „Обикновена стратификация“ е поставяне на семената при определен температурен
режим в присъствие на влага и кислород за
преодоляване на семенния покой.
47. „Окулиране“ е начин на присаждане, при
който присадникът съдържа само една пъпка.
48. „Отводка“ е част от майчино растение
(леторасъл), която се вкоренява чрез повеждане
с цел производство на вегетативни фиданки.
49. „Отдел“ е обособена част от производствената площ на горския разсадник, включваща два и повече подотдела с идентичен
тип производство, независимо от дървесния
(храстов) вид и възрастта на фиданките.
50. „Отпад“ са загуби при производството на
фиданките, причинени от различни фактори.
51. „Пензиране“ е съкращаване (прерязване) на страничните леторасли (клони) на 1/3
или 1/4 от дължината им с цел удебеляване
на стъблото.
52. „Пикиране (школуване)“ е презасаждане на фиданки в школа или контейнер с
цел производство на растения с определено
качество и размери.
53. „Повеждане“ е отклоняване на част от
майчино растение (леторасъл) от естествената
му посока на растеж с цел вкореняване за
производство на вегетативни фиданки.
54. „Подложка“ е фиданка, върху която се
извършва присаждане на присадник.
55. „Подотдел“ е обособена част от производствената площ на горския разсадник, в
която при идентична производствена технология се произвеждат разновъзрастни фиданки
от един и същи дървесен (храстов) вид.
56. „Поник“ е етап от развитието на растението от покълването на семето до образуването на първите същински листа.
57. „Посевен материал“ са семена, плодове,
съплодия или техни части, предназначени за
посев.
58. „Постоянен горски разсадник“ е определена със заповед на изпълнителния директор
на ИАГ площ за производство на фиданки със
срок на използване над 5 години.
59. „Почвена киселинност“ е съдържанието
на водородни йони в почвения разтвор.
60. „Почвено плодородие“ е свойството на
почвата да осигурява на растенията необходимите им количества хранителни вещества
и влага по време на тяхното развитие.
61. „Предпосевна обработка на семената“ е обработка на семената преди посев за
обеззаразяване или постигане на бързо и
едновременно поникване.
62. „Прореждане“ е намаляване броя на
растенията на 1 м или 1 м 2 .
63. „Присадка“ е облагородена фиданка,
произведена чрез присаждане.
64. „Присадник“ е част от растение, която
се трансплантира към друго растение.
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65. „Присаждане (трансплантация, облагородяване)“ е метод за вегетативно размножаване, основан на биологичната съвместимост
на активните им тъкани, в резултат на което
се осъществява срастване на части от едно
растение върху друго.
66. „Пълна обработка“ е цялостна обработка на почвата, която включва: почистване,
изкореняване на пъновете и изнасянето им
извън терена, при необходимост, подравняване и риголване, и изораване преди залесяване.
67. „Равномерно гъсти посеви, вкоренилища
и школи“ са подотдели, в които: фиданките са
равномерно разположени в площта им; няма
констатиран отпад на петна с размери, поголеми от 20 % от общата площ на подотдела;
броят на фиданките в петната е под 50 % от
нормативно определените за семенищата в
приложение № 6 или първоначално засадените
резници или фиданки.
68. „Репелент“ е химичен препарат, който
се прилага за отблъскване на насекоми и животни от растения или техни части, служещи
им за храна.
69. „Репродуктивни материали“ са:
а) генеративни единици – шишарки, съплодия, семена и плодове, предназначени за производство на посевен и посадъчен материал;
б) части от растения – листни, стъблени
и коренови резници, експланти или зародиши за микроразмножаване, пъпки, отводки,
корени, филизи и други части от растения,
предназначени за производство на фиданки
или за залесяване;
в) посадъчен материал – растения, получени от семена, плодове или части от растения
или фиданки, израснали в резултат на естествено възобновяване.
70. „Репродуктивни материали за преработка“ са репродуктивни материали, които се
добиват с цел използване в промишлеността
или за други нелесовъдски цели.
71. „Садене“ е метод на засаждане на фиданки или резници.
72. „Сеитбообращение“ е редуване през годините на различни режими на стопанисване
(типове производства и угари) в отделните
полета на разсадниковата площ.
73. „Семенен покой“ е състояние на семената след настъпване на пълната им зрелост,
обусловено от различни фактори, при което
кълнителната им способност не се проявява
или се забавя. Според характера на обуславящите го фактори покоят при семената може
да бъде от различен тип:
а) „механичен покой“ е състояние на семената, при което механично се възпрепятства
и забавя кълненето вследствие на твърдостта
на семенната обвивка или околоплодника;
б) „морфологичен покой“ е състояние на
семената, което се дължи на морфологично
недоразвит зародиш обикновено поради недостиг на топлина при узряването на семената;
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в) „органичен покой“ е състояние на посевните материали, обусловено от развитието
и състоянието и биохимизма на различните
органи, съставящи семето (зародиш, ендосперм, семенна обвивка, околоплодник); в
зависимост от факторите, които го определят, и тяхната локализация той се дели на
екзогенен и ендогенен, като може да бъде и
комбиниран от различни типове;
г) „принудителен покой“ е състояние на
семената, обусловено от липсата на подходящи външни условия – температура, влажност,
кислород; то не се проявява при семената на
всички видове;
д) „физиологичен покой“ е състояние на
семената, което се определя от физиологичното състояние на зародиша; той се проявява
в различна степен – дълбок, среден и слаб;
е) „физичен покой“ е състояние на семената,
което се дължи на специфичното устройство
на семенната обвивка, обуславящо непропускливост за водата и въздуха;
ж) „химичен покой“ е състояние на семената, което се дължи на инхибиторното
въздействие върху кълненето на вещества
(феноли, абсцисова киселина и др.), съдържащи
се в семенната обвивка или околоплодника.
74. „Семенен (посевен) отдел“ е производствен отдел в разсадника, в който се произвеждат фиданки от семена (семенищни фиданки).
75. „Сидерална угар“ е режим на обработка
на определена площ или поле, при който не
се отглеждат фиданки, а се засяват азотфиксиращи тревни смески, които във фазата на
цъфтеж се заорават, с цел повишаване на
почвеното плодородие.
76. „Снегуване (ледуване)“ е обработване
на семената със снежна вода или с вода от
топящ се лед с цел ускоряване на поникването, подобряване на устойчивостта и растежа
на пониците.
77. „Специализирани териториални звена“
са юридически лица на бюджетна издръжка,
структури на Изпълнителна агенция по горите, създадени със заповед на изпълнителния
директор, за: защита и опазване на горите;
горски семеконтрол; инвентаризация и устройство на горския фонд; научноизследователска
и инженерно-внедрителска дейност; дирекции
на природни паркове и други специализирани
дейности.
78. „Стратификация“ е обработка на семената, включваща престой при определени
условия (срок, температура, влажност, достъп
на въздух), с цел преодоляване на морфологичния, физиологичния и механичния покой
и ускоряване на покълването им.
79. „Стъблени резници“ са части от леторасли, които, засадени при благоприятни
условия, формират коренова система и дават
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началото на нови растения. В зависимост от
сезона на добиване и състоянието на летораслите те се подразделят на:
а) „зрял (зимен) резник“ – вегетативна
част, добита от растението в период на покой,
която се използва за вкореняване или като
подложка за присаждане;
б) „зелен (летен) резник“ – вегетативна
част, добита от растението през вегетационния
период, която се използва за вкореняване.
80. „Угар“ е режим на обработка на определена площ или поле в сеитбооборот, при
който не се отглеждат фиданки.
81. „Фиданки“ са млади дървесни или храстови растения, предназначени за засаждане.
82. „Физиологична зрелост“ е предпоследен
етап от зреенето на семената преди разсейването им, при който зародишът не е навлязъл
в състояние на органичен покой.
83. „Филизене“ е премахване на излишните странични леторасли с цел оформяне на
централно стъбло.
84. „Форсмажорни обстоятелства“ са специфични обстоятелства, при които непредвидени
или непреодолими събития от извънреден
характер възпрепятстват изпълнението на
производствени дейности.
85. „Фрезуване“ е механизирана обработка
на почвата с фреза на дълбочина 5 – 30 см,
която се извършва след оран, с оглед премахване на тревната и плевелната растителност,
подобряване на структурата и подравняване
на почвата.
86. „Фунгицид“ е химичен или биологичен препарат, предназначен за борба с гъбни
заболявания.
87. „Черна угар“ е режим на обработка, при
който площта се поддържа винаги изорана и
чиста от плевели посредством допълнителни
почвоподготовки.
88. „Чиста угар“ е режим на обработка на
почвата в угарите.
89. „Школа“ е производствен отдел в разсадника, в който се произвеждат пикирани
(школувани) фиданки.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 95, ал. 2, т. 3 от Закона за горите и отменя
Наредба № 29 от 2005 г. за условията и реда
за производство на фиданки за залесяване в
горските разсадници – държавна собственост
(ДВ, бр. 10 от 2006 г.).
§ 3. В срок от 1 година от влизане в сила
на наредбата всички съществуващи горски
разсадници се пререгистрират.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на земеделието и храните и
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по горите.
За министър: Светлана Боянова
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............

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

..........

.......

VІІІ. ВКОРЕНИЛИЩА НА ОТКРИТО ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

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

VIІ. СЕМЕНИЩА НА ОТКРИТО ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

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

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

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

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........
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потребител

количество,
бр.

коликод на
чество,
типа
бр.
фиданки

дата

Използвани фиданки
(продадени, предоставени)

....................................... год.
Произведени
фиданки (есенна
инвентаризация)

ІV. ВКОРЕНИЛИЩА В ОРАНЖЕРИИ И ПАРНИЦИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

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

8

Площ
(м, м2,
дка)

I. СЕМЕНИЩА НА ОТКРИТО ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

7

Дата
на
посев
(пикиране,
облагородяване)

IІ. ВКОРЕНИЛИЩА НА ОТКРИТО ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

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

6

Семеконтролно
свидетелство,
№,
дата,
ГСС

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
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количество,
бр.

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

16

протокол
№

Бракувани фиданки

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

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......
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количество,
бр.

......

......

......

......

......

......

......

......

18

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

19

код на
типа фиданки

Произведени фиданки (есенна инвентаризация)
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..............

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

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

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

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

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

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

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

5

Категория
ГРМ

ДЪРЖАВЕН

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

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

4

Вид
Код на
(семена, район на
резници, произход
фиданки)

Засети, засадени, облагородени ГРМ

Година ...........................
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.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............
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22

23

24

6

7

8

9

10

11

12

13

............
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количество,
бр.

.....

..........

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

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

.....

..........

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

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

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

.....

..........

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

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

ХІІ. ШКОЛИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

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

ХІ. КОНТЕЙНЕРИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

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

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

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

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

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

.............
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ХVІ. КОНТЕЙНЕРИ ЗА КОЛЕДНИ ЕЛХИ
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ХV. ШКОЛИ ЗА КОЛЕДНИ ЕЛХИ
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ХІХ. ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ЗА ОВОЩАРСТВОТО
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ХVІІІ. ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ
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ХVІІ. ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
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ХІV. ШКОЛИ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ЗА ОВОЩАРСТВОТО
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ХІІІ. ШКОЛИ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ
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Х. ВКОРЕНИЛИЩА В ОРАНЖЕРИИ И ПАРНИЦИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ
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ІХ. СЕМЕНИЩА В ОРАНЖЕРИИ И ПАРНИЦИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ
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Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2

РЕГ ИСТ ЪР
на горските разсадници

Реги- Име
страна
циоразнен
садномер ника

1

2

Вид на
Площ
Идентиразсад- общо, в т.ч.
фиканика
ционен
дка
про(време№ на
изводнен
ствена, имота
или
или
дка
постоякаданен)
стрален
номер
3

4

5

6

РДГ ..........................

Зем- Собст- Адрес,
ЗаявНомер
лище
ветелефон
ление
и дата
ник
и елект- за регист- на удо(име)
ронен
рация
стовеадрес
(вх. №
рение
и дата) за регистрация
7

8

9

10

11

Подпис
на
длъжностното
лице

12

Номер Поди дата
пис
на запона
ведта за длъжотписностване от ното
регилице
стъра
13

14

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 4
УДОС ТОВЕРЕН И Е
№ .......... от .......................
за регистрация на горски разсадник
......................................
На основание чл. 5 и 6 от Наредба № 4 от 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски
разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост (ДВ,
бр. 17 от 2012 г.), и подадено заявление в РДГ .............................. с вх. № ......................./........................ г.,
регистрирам горски разсадник „ ..................................................“ в публичния регистър по чл. 5, ал. 2.
Горският разсадник е със следните данни: обща площ ................дка, в т.ч. .......................... дка производствена; вид ..................; идентификационен № на имота по картата на възстановената собственост
или кадастрален № ..........................; землище .............................; собственик ..............................................
Адрес на собственика ...................................................................................................................................
Удостоверението се издава в два еднообразни екземпляра, от които по един за РДГ .....................
.......... и за собственика.
Директор:
..................................................
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Приложение № 4
към чл. 15, ал. 1
Проверил,
Одобрил,
………………:……………….............
		
.......................................................
(име, длъжност, подпис) 					
(име, длъжност, подпис)
ГОДИШЕН ПЛАН
за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 20 ............/20 ............ година
на ДГС/ДЛС/СТЗ ……….…………………..
Българско наименование на вида
(култивар, сорт и др.)

Ново производство на фиданки
необходими репродуктивни материали

всичко фиданки
(бр.)

семена
кг

1

2

3

код на
района на
произход
4

фиданки
бр.

5

резници и други части
от растения

код на
района на
произход
6

I. В СЕМЕНИЩА НА ОТКРИТО ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

Иглолистни
…………………
Широколистни
…………………
Храсти
…………………
Всичко:
IІ. ВЪВ ВКОРЕНИЛИЩА НА ОТКРИТО ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

………………….
Всичко:
ІІІ. В СЕМЕНИЩА В ОРАНЖЕРИИ И ПАРНИЦИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

…………….......
Всичко:
ІV. ВЪВ ВКОРЕНИЛИЩА В ОРАНЖЕРИИ И ПАРНИЦИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

V. В ШКОЛИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

………………….
Всичко:
VІ. В КОНТЕЙНЕРИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

………………….
Всичко:
VIІ. В СЕМЕНИЩА НА ОТКРИТО ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
VІІІ. ВЪВ ВКОРЕНИЛИЩА НА ОТКРИТО ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:

бр.

7

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН
1

2

3
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6

7

ІХ. В СЕМЕНИЩА В ОРАНЖЕРИИ И ПАРНИЦИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
Х. ВЪВ ВКОРЕНИЛИЩА В ОРАНЖЕРИИ И ПАРНИЦИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
ХІ. В КОНТЕЙНЕРИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
ХІІ. В ШКОЛИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

…………………
Всичко:
ХІІІ. В ШКОЛИ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
ХІV. В ШКОЛИ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ЗА ОВОЩАРСТВОТО

………………….
Всичко:
ХV. В ШКОЛИ ЗА КОЛЕДНИ ЕЛХИ

………………….
Всичко:
ХVІ. В КОНТЕЙНЕРИ ЗА КОЛЕДНИ ЕЛХИ

………………….
Всичко:
ХVІІ. ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

………………….
Всичко:
ХVІІІ. ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
ХІХ. ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ЗА ОВОЩАРСТВОТО

………………….
Всичко:
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

Иглолистни
Широколистни
Храсти
ОБЩО:
Забележка. Колони 4 и 6 се попълват само за видове, вк лючени в приложение към наредбата по
чл. 95, ал. 2, т. 2 ЗГ.

Изготвил: ..............................

Директор: ...............................
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Приложение № 5
към чл. 19, ал. 2
Методи за предпосевна подготовка на семената
І. Методи за предпосевна подготовка на семена с
принудителен покой.
Киснене – прилага се за ускоряване на поникването при пролетни и летни посеви на брези,
елши, брястове, черници и други видове, като
водата е с температура 20 – 25 °С и се сменя
на 24 ч.
Рътене – престой на семената при благоприятен температурен, влажностен и въздушен режим
с цел закълнване преди посева и ускоряване на
поникването им. То се прилага за скъсяване на
срока за поникване за видове като: брези, елши,
брястове, черници и др. Спазват се следните
изисквания: семената се накисват във вода с
температура 20 – 25 °С в продължение на няколко
часа или се навлажняват до насищане с топла
вода (40 – 50 °С), поставят се в помещение при
благоприятни условия (температура 20 – 25 °С,
влажност, аерация) и периодично разбъркване
(на 4 ч.) до формиране на малки кълнове с дължина до 3 – 4 мм при около 50 % от семената;
едросеменните посевни материали се рътят в
купчини, а дребносеменните – в пласт с дебелина 4 – 5 cм (за най-дребните като черници,
люляк и др.) или 10 – 15 см (за брези, брястове,
каталпи и др.); преди посева семената леко се
просушават и веднага се засяват.
Снегуване (ледуване) – обработване на семената главно със снежна вода или с вода от топящ
се лед. То се прилага предимно за семената на
иглолистните и по-рядко за широколистните
видове при спазване на следните изисквания:
подготовката се извършва в съдове с перфорирано
дъно; семената се навлажняват в снежна вода и
се поставят в зебло, наредени между дунапренови
листове, като слоевете от семена и дунапрен са с
дебелина 2 – 3 cм; върху най-горния дунапренов
лист се поставя уплътнен сняг; температурата в
помещението трябва да бъде около 5 °С, така че
снегът да се стопява за около едно денонощие и
ежедневно се добавя сняг; обработката продължава
20 – 30 дни и приключва непосредствено преди
посева, а ако междувременно семената закълнат,
те се поставят при температура 0 – 2 °С до посева;
за по-малки количества снегуването може да се
замени с ледуване.
Обработване в хладилник – прилага се за
брези, явори и други (вкл. иглолистни) видове,
при спазване на следните изисквания: семената предварително се промиват, поставят се
в тензухени торбички, киснат се в чиста вода
с температура около 15 °С в продължение на
едно – две денонощия, изцеждат се от свободната
вода и се обеззаразяват за 2 ч. в 0,5 % разтвор
на калиев перманганат; след обеззаразяването
семената се поставят в полиетиленови торби
и престояват в хладилник в продължение на
20 – 45 дни при температура 2 – 4 °С; състоянието на семената се следи периодично, при
необходимост се обеззаразяват повторно, а ако
започне кълнене, се засяват.
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ІІ. Методи за предпосевна подготовка на семена
с органичен покой.
1. Екзогенен покой – определен е от външни
(за зародиша) фактори и според характера им
бива физичен, механичен и химичен:
а) преодоляване на физичен покой – дължи
се на специфичното устройство на семенната
обвивка, която е непропусклива за водата и въздуха; причината е наличието на палисаден слой
от плътно наредени клетки, слепени от суберинова материя; такива т.нар. твърди семена имат
видовете бяла акация, гледичия, златен дъжд,
японска софора, див рожков, гимнокладус и др.;
те се подготвят чрез хидротермична обработка,
химична или механична скарификация.
Използват се следните методи:
Хидротермична обработка – включва киснене
във вода със стайна температура за 24 – 48 ч. или
потапяне в гореща или кипяща вода за определено
време при следните изисквания: водата трябва да
бъде с най-малко 10 пъти по-голям обем от този
на семената; когато обработването е в кипяща
вода, семената междувременно се охлаждат в
студена вода; след обработването семената се
накисват за 24 ч. във вода, просушават се леко
и се засяват веднага.
Химична скарификация – обработка на семената с киселини или основи при следните
изисквания: обработката е предимно с концентрирана сярна киселина (95 % H 2 SO 4), става при
стайна температура (18 – 27 °С) и с разбъркване; средният срок на обработването е посочен
в справочници, но се водят чести наблюдения
до поява на перфорации по семенната обвивка;
веднага след обработката семената се промиват
обилно със студена течаща вода за 5 – 10 мин.,
леко се просушават и се засяват незабавно.
Механична скарификация – извършва се в
скарификатори чрез триене на семената (смесени
с абразивен материал) във въртящ се барабан.
За ограничени количества може да се приложи
ръчно нарушаване целостта на семенната обвивка
с игла, скалпел или друг инструмент.
б) преодоляване на механичен покой – дължи
се на твърдата семенна обвивка или околоплодник (рядко и ендосперм), които възпрепятстват
механично кълненето и го забавят; той обикновено е съчетан с химичен или физиологичен
покой и се преодолява с комбинирано прилагане на обработките, препоръчани при химичен
и физиологичен покой; такива семена имат
костилковите видове (глог, миризлива върба,
обикновена череша, вишна);
в) преодоляване на химичен покой – дължи
се на инхибиторното въздействие върху кълненето на вещества (феноли, абсцисова киселина
и др.), съдържащи се в семенната обвивка или
околоплодника; такъв тип покой е доказан при
тропични и субтропични видове (някои евкалипти, Comptonia peregrina L′Herit. ex Ait.) и се
предполага за някои видове от умерената зона
с месести плодове; той се преодолява чрез изкисване и промиване в течаща вода с температура 25 °С, като предварително се отстраняват
тъканите, съдържащи инхибитори; промиването
продължава до няколко дни, след което семената
отново се просушават при температура до 25 °С.
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2. Ендогенен покой – определен е от физиологични механизми на задържане на покълнването
в самия зародиш. Дели се на морфологичен и
физиологичен, а може да бъде и комбиниран:
а) преодоляване на морфологичен покой – дължи се на морфологичното недоразвитие на зародиша, обикновено поради недостиг на топлина
при узряването на семената; той се преодолява
чрез стратификация при температура 15 – 25 °С;
такъв покой може да притежават семената на
планинския ясен, Symphoricarpos и други, като
обикновено е комбиниран (морфо-физиологичен) и
затова се прилага топло – студена стратификация;
б) преодоляване на физиологичен покой – определен е от физиологичното състояние на зародиша.
Физиологичният покой на семената се преодолява по няколко начина:
– За видове със слаб физиологичен покой
на семената (Aesculus, Maclura, Punica, Sorbaria,
Zelkova и др.) или умерен физиологичен покой
на семената (планински и ясенолистен явор,
шестил, мекиш, доста костилкови и семкови
видове) се предпочита есенен посев. Той може
да се преодолее и чрез студена стратификация.
– При някои видове с дълбок физиологичен
покой (липи, ясени, обикновен габър, дрян,
чашкодрени, шипка и др.) е най-резултатно да
се приложи бране преди пълното узряване на
семената – във физиологична зрелост, когато
семената са придобили кълняемоспособност, но
зародишът все още не е изпаднал в състояние
на физиологичен покой. Засяването се извършва веднага (в края на лятото) или през есента,
след съхраняване на семената, смесени с влажен
пясък, в сандъци или „летни“ окопи. Другата
възможност е стратификацията – продължителна
студена, топло – студена или ускорена.
в) преодоляване на комбиниран покой – съчетава най-малко два типа покои, най-често физиологичния с морфологичен, механичен и рядко
с физичен или химичен; семената се подготвят
чрез топло – студена стратификация.
Прилагат се следните видове стратификация:
аа) обик новена ст ратификаци я – протича
за няколко месеца при относително постоянна
температура или с еднократна смяна на температурния режим и съответно бива студена и
топло – студена.
– студена стратификация – протича при температура 3 – 5 °С с различна продължителност
(1 – 12 месеца) в зависимост от степента на покоя;
– топло – студена (лятно – зимна) стратификация – протича при температурен режим с
две фази: топла при 15 – 23 °С за 1 – 3 месеца
и студена при 1 – 5 °С за 3 месеца;
бб) ускорена стратификация – протича в скъсен срок (25 – 45 дни) при неколкократно и рязко
сменяне на температурния и влажностния режим.
Като субстрат за стратификация се използват
промит речен пясък, вермиколит, перлит или
торф, като се спазват следните изисквания: поддържа се влажност на субстрата около 60 % от
пълната влагоемност (пясъкът, стиснат в ръка,
запазва формата си, без да се отделя вода); при
използване на торф като субстрат същият трябва
да бъде с рН 5 – 6.
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Преди започване на предпосевната подготовка
се извършва обеззаразяване на помещенията,
съдовете, субстрата и семената с разтвори на
фунгициди – 0,5 % калиев перманганат или 0,1 %
формалин. След промиване семената се киснат
едно денонощие във вода.
Посевните материали се смесват със субстрата
в съотношение 1:3 обемни части или се поставят
разслоени в тънък пласт между субстрата. По
време на стратифицирането сместа се размесва
редовно – на 7 – 10 дни.
В зависимост от количеството на партидите
се използват перфорирани сандъци (с примерни
размери: дължина 80 cм, широчина 40 cм и височина 30 – 35 cм) или земни окопи – „летни“
или „зимни“.
Летни окопи се използват за провеждане на
топлата фаза при топло – студена (лятно – зимна) стратификация или до есенния посев. Те се
изкопават с дълбочина 30 см, широчина 50 см
и дължина според количеството.
Зимни окопи се прилагат в два варианта – незамръзващи и замръзващи. В незамръзващи
(топли) окопи се стратифицират семената на
семкови видове, обикновен явор, липи и други
видове при температура 0 – 5 °С. Изкопават се
с дълбочина до 80 cм, широчина 1 м и дължина
до 2 м, на дъното им за дренаж се изгражда
дъсчен под, повдигнат на 15 – 20 cм. Слоят от
семена с пясък е дебел до 50 cм, покрива се с
дъсчен капак на 5 – 6 cм над повърхността му.
Поставят се отдушници от перфорирани тръби с
диаметър до 30 cм – по един на 1 м 2 . Отгоре се
разстила пласт от слама с дебелина 20 – 25 cм,
a no-късно се натрупва пласт от сняг с дебелина
30 – 40 cм. В замръзващи (студени) окопи се
стратифицират предимно семена на костилкови
видове. Изкопават се по-плитко – до 60 cм, и
са без отдушници. На дъното на окопите (или
сандъците) се настила изолиращ пласт от 5 cм
леко навлажнен пясък. Семената се залагат в
замръзващите окопи веднага след добиването им и се покриват с по-тънък пласт слама.
Температурният режим е променлив, като в
топлите периоди на есента (температура над
20 °С) окопите се откриват през нощта и сместа
се разбърква, а в студените периоди на зимата
сместа замръзва.
За по-бързо преодоляване на дълбокия физиологичен покой освен ускорена стратификация
се прилагат и други средства, като обработка с
ултразвук, гиберелин, някои ауксини (бензиламинопу рин), променлив ток, инфрачервени
лъчи, високо налягане и други, но по правило
се въздейства върху навлажнени или киснати
семена. Стратификацията може да се извърши
и без субстрат в контролирана въздушна среда.
Допълнително се извършват още обеззаразяване
с фунгициди и обработка на семената с инсектициди и репеленти.
Преди посева стратифицираните семена се
отделят от пясъка чрез пресяване или промиване
с вода, което се извършва на сенчесто и заветно
място, а дребните семена (офика, бъз и др.) се
сеят заедно с пясъка.
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Приложение № 6
към чл. 19, ал. 4
Дълбочина на посев, посевни норми и средна маса на 1000 семена

Дървесен или храстов вид

Дълбочина
на
посева

Гъстота на посева
за I качество семена със
100 % чистота

Средна
маса на
1000 семена

см

брой/м

гр/м

гр

2

3

4

5

1,0 – 2,0

70

7,0

100

2,0

80

1,8

22,5

Бор бял

0,5 – 1,5

100

0,7

7,0

Бор веймутов

2,0 – 2,5

110

2,5

22,5

2,5

60

3,4

56

Бор пондероски

1,5 – 2,0

90

4,0

44

Бор хималайски

2,0

80

3,8

47,5

Бор черен

1,0 – 2,0

90

1,7

18,2

Дугласка зелена и синя

0,5 – 1,0

200

2,0

10

Ела бяла

1,5 – 2,5

200

9,0

45

Ела гигантска

1,5 – 2,0

130

2,1

16

Ела гръцка

1,5 – 2,0

180

12,6

70

Ела испанска

1,5 – 2,0

180

11,7

65

Ела кавказка

2,0 – 2,5

160

10,4

65

Ела сребриста

2,0

130

5,2

40

1

Иглолистни:
Блатен кипарис
Бор алепски

Бор морски

Калуцедрус ароматен

0,5

170

4,3

25

Кедър атласки

2,0 – 2,5

100

8,5

85

Кедър ливански

2,0 – 3,0

100

10,0

100

Кедър хималайски

2,5 – 3,5

100

13,0

129

Кипарис аризонски

1,0

140

1,5

10,5

Кипарис обикновен

1,0

140

1,0

7

Лиственица европейска

0,5

200

1,1

5,5

Лиственица сибирска

0,5 – 1,0

150

1,2

8,0

Лиственица японска

0,5

180

0,8

4,0

Лъжекипарис лавзонов

0,5

90

0,2

2,2

Мура бяла

2,0 – 2,5

135

5,5

40,5

Мура черна

1,0 – 2,0

135

2,8

20,5

Секвоя гигантска

0,5

200

1,0

5

Смърч обикновен

0,5 – 1,5

110

0,8

7,0

Смърч сребрист

0,5 – 1,0

120

0,5

4,2

Тис обикновен

1,0

130

8,5

65

Туя гигантска

0,5

130

0,2

1,3

Туя западна

0,5

90

0,1

1,4

Туя източна

1,5 – 2,0

90

1,5

17

Цуга западна

0,5 – 1,0

70

0,1

1,6

Цуга канадска

0,5

70

0,2

2,5

4,0

35

1,0

28

Широколистни:
Айлант висок
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2

3

Акация бяла

2,5 – 3,0

35

0,7

20

Бадем

4,0 – 5,0

30

120

4000

на повърхността

100

0,1

0,18

1,5 – 4,0

40

0,8

20

Бреза обикновена
Брекиня
Брястове

4

5

0,5

60

0,5

9

Бук обикновен и източен

3,0 – 4,0

70

17,5

250

Габър обикновен

3,0 – 4,0

40

2,4

60

Гледичия тришипна

3,0 – 4,0

40

7,4

185

5

35

15,8

450

Дъбове (местни)

5,0 – 8,0

30

90

3000

Дъб червен

5,0 – 6,0

30

120

4000

Дъб цер

6,0 – 8,0

30

150

5000

Елши

0,2 – 0,3

100

0,1

1,2

Златен дъжд

2,0 – 3,0

60

0,9

25

Калина червена и черна

3,0 – 4,0

40

1,3

33

Карагана дървовидна

2,0 – 3,0

60

1,9

33

Каталпа обикновена

1,0 – 2,0

30

0,7

22

Кестен обикновен

5,0 – 8,0

30

195

6500

Киселица

1,5 – 3,0

50

1,3

26

Клен полски

2,0 – 5,0

40

2,6

66

6 – 8

30

450

15 000

Копривка южна

3,0 – 4,0

35

5,3

150

Круша дива

1,5 – 3,0

40

1,2

30

Липа дребнолистна

1,5 – 3,0

30

1,2

40

Липа едролистна

3,0 – 4,0

30

3

100

Липа сребролистна

3,0 – 4,0

30

2,7

90

Махалебка

2,5 – 4,0

30

2,9

95

Мекиш

2,0 – 4,0

40

2

50

Мукина

1,5 – 4,0

50

1,6

32

Мъждрян

1,0 – 2,0

40

1,1

27

Орех обикновен

6,0 – 8,0

15

120

8000

Орех черен

6,0 – 8,0

15

187,5

12 500

Офика

0,5 – 1,0

40

0,2

4,2

Платани

0,5

50

0,2

4,5

Скоруша

1,0 – 1,5

40

1,1

26

Софора японска

3,0 – 4,0

335

43,6

130

Череша и вишна

2,5 – 4,0

30

1,8

60

Черница бяла и черна

0,5 – 1,0

30

0,1

1,5

Шестил

2,0 – 4,0

40

5,6

140

Явор обикновен

2,0 – 4,0

35

8,8

250

Явор сребрист

2,0 – 5,0

35

7

200

Явор ясенолистен

2,0 – 5,0

35

1,2

34

Ясен обикновен

3,0 – 5,0

35

2,8

80

Ясен полски

3,0 – 3,5

35

2,8

80

2,0 – 3,0

70

0,8

11

Джанка

Конски кестен

Храстови:
Аморфа храстова
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2

3

4

5

Бъз червен

0,5 – 1,0

50

0,2

3,1

Глог обикновен

3,0 – 5,0

55

4,7

85

Лески

3,0 – 5,0

35

42

1200

Люляк обикновен

0,5

30

0,2

6,5

Птиче грозде

3,0

70

1,4

20

Смрадлика обикновена

1,0

50

0,6

11

Чашкодрени

1,0 – 2,0

30

1,5

50

Шипка

1,5 – 2,0

90

1,2

13

Забележка. По-малките дълбочини от посочените интервали в колона 2 се възприемат за по-благоприятни условия (по-влажен климат, по-лека почва, пролетен посев, при мулчиране на семенищата) и в
планинските разсадници.

Приложение № 7
към чл. 19, ал. 4
Методи за изчисляване гъстотата на посева
1. За изчисляване процента, с който следва да се увеличи оптималната гъстота на посева от приложение № 4, се използва следната формула:
10 000.Тк1.M
Кс = –––––––––––––– – 100,				
Ч.Тк.Мср
където:
Кс е необходимото увеличение на гъстотата спрямо приложение № 4, в %;
Ч – чистотата на посевния материал, в %;
Тк1 – изискваната кълняемост за I качество семена по БДС 208-99, в %;
Тк – кълняемостта (жизнеспособността) на семената от партидата, в %;
Мср – средната маса на 1000 семена от вида по приложение № 4, в гр;
M – масата на 1000 семена от партидата, в гр.
2. Когато чистотата на семената не се определя и/или гъстотата е в бр./м, се използва формулата:
				
100.(Тк1 – Тк)
Кс = –––––––––––––––– .					
Тк
3. Гъстотата на посева може да се определи и като се изхожда от прои зв од с твен ите норми за броя
на фиданките от даден вид в 1 м по следната формула:
					
10.O.M
Г = –––––––––––,
Ч.Тк.K
където:
Г е гъстотата на посева, в гр/м;
O – оптималният брой на пониците на 1 м (брой на едногодишните фиданки по приложение № 6
+ 20% резерв за отпад);
K – корекционният коефициент на почвената поникваемост на семената (по-мал ък от единица,
установен експериментално или въз основа на местния опит).
Останалите показатели са както във формулата по т. 1, а произведението Тк.K може да се замени
с местни данни за почвената поникваемост, в %.

Приложение № 8
към чл. 19, ал. 7
Норми за производство на семенищни фиданки

Дървесен вид
1

Производство от 1 кг
първокачествени семена,
хиляди броя

Производство
от 1 м редов посев,
броя

1-годишни

2-годишни

1-годишни

2-годишни

2

3

4

5

8

25 – 30

20 – 25

32 – 40

60 – 70

45

Иглолистни:
Блатен кипарис
Бор алепски
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2

3

4

5

70 – 90

65

70 – 90

65

12

11

60 – 80

60

Бор морски

30 – 40

25

40 – 50

35 – 40

Бор пондероски

10 – 11

8

70 – 80

60

Бор хималайски

10 – 13

8

55 – 70

45

Бор черен

30 – 40

27

60 – 80

55

Дугласка зелена

Бор бял
Бор веймутов

30 – 40

25

60 – 80

50

Дугласка синя

40

30

60 – 80

60

Ела бяла

5

4

70 – 80

60

17 – 18

16 – 17

Ела гигантска

60 – 70

55

Ела гръцка

5,6

60 – 70

55

Ела испанска

5,4

60 – 70

55

Ела кавказка

7

60 – 70

55

Ела сребриста

13

60 – 70

55

20 – 24

50 – 60

60

60 – 70

45 – 55

60 – 70

45 – 50

60 – 70

45 – 50

60 – 70

60

Калоцедрус ароматен
Кедър атласки

3–4

Кедър ливански

5,5

6

2,7

Кедър хималайски

2 – 2,3

Кипарис аризонски

24

Кипарис обикновен

35

60 – 70

60

Лиственица европейска

15

12,5

60 – 90

50

23,3

16,6

60 – 90

50

Лиственица японска

15

13

60 – 80

50

Лъжекипарис лавзонов

225

60 – 70

60

Лиственица сибирска

1,7

Мура бяла

14 – 16

12

60 – 80

60

Мура черна

20 – 25

18 – 20

70 – 80

60

Секвоя гигантска

10 – 50

60 – 70

60

Смърч обикновен

80 – 100

70

80 – 100

70

Смърч сребрист

80 – 100

70

80 – 100

70

Туя гигантска

120 – 400

60 – 70

50

Туя западна

396 – 440

60 – 70

60

Туя източна

47 – 51

60 – 70

60

Цуга западна

150 – 180

45 – 55

35

Цуга канадска

264

45 – 55

35

Айлант висок

32,4

30

–

Акация бяла

10 – 30

25 – 30

–

Широколистни:

Бадем
Бреза обикновена
Брекиня
Бряст дребнолистен
Бряст планински
Бряст полски
Бук обикновен и източен

0,18

0,146

25

22

10 – 13

7,1

35 – 45

25

30,6
12 – 18

30 – 40
12 – 17

25 – 35

20

15

13

35

25

6–9

5 – 8

25 – 35

20

0,8

0,5

40 – 60

40
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5

Габър обикновен

153

30

25

Гледичия тришипна

4,4

30 – 40

–

Джанка

2,2

30

25

Дъбове (местни)

0,17

0,17

20 – 25

20

Дъб червен

0,17

0,17

20 – 25

20

10 – 11

9,5 – 10,5

50 – 60

18

Елши
Златен дъжд
Калина червена и черна
Карагана дървовидна
Каталпа обикновена
Кестен обикновен
Киселица
Клен полски

31,5

40 – 50

23,4 – 26,1

30 – 35

30

40

40 – 50

35

20

15

0,2 – 0,25

25
0,18

20 – 25

18

12 – 16

12 – 16

30 – 40

30

3,12 – 3,7

3 – 3,5

25 – 30

20

Конски кестен

0,08

20 – 25

20

Копривка южна

65,6

30

25

Круша дива

15 – 20

15

35

25

Липа дребнолистна

2,5 – 3,1

2 – 2,5

20 – 25

18

Липа едролистна

2,8 – 3,6

2,3 – 3,1

20 – 25

18

2 – 2,5

1,8

20 – 25

18

Липа сребролистна
Махалебка

10,1

25

20

Мекиш

16,9

25 – 30

25

Мукина

43,2

30 – 40

26,4

25 – 35

25

0,06 – 0,07

10 – 12

10

Мъждрян
Орех обикновен и черен
Офика

15 – 17,5

14 – 16

30 – 35

25

Платани

8,3 – 10

7 – 9

25 – 30

20

Скоруша

33,3

30 – 35

25

Софора японска

6,9

30

25

Череша и вишна

25

20

20 – 25

18

3 – 3,7

25 – 30

20

Явор сребрист

5,2

25 – 30

20

Явор ясенолистен

18,7

25 – 30

20

25 – 30

22

Черници
Явор обикновен и шестил

Ясени

2,5
100 – 125

4,2 – 5,7

80 – 100

4 – 5

Храстови:
Аморфа храстова

80,1

40 – 60

Бъз червен

290,7

40 – 45

Глог обикновен

11,3

40 – 45

Лески

0,55 – 0,67

0,5 – 0,6

25 – 30

20

Люляк обикновен

16,7

16

25

22

Птиче грозде

43,2

50 – 60

45

Смрадлика обикновена

20 – 22,5

20 – 22

40 – 45

40

Чашкодрени

3,1

3

25

20

Шипка

10

8

60 – 80

50
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Приложение № 9
към чл. 26, ал. 1
Списък на култиварите от тополи и сортовете на върби и обикновен орех и цвета на маркировката
на резниците и фиданките
№

Клон или сорт

Цвят

1

2

3

Тополи:
P. x euramericana:
1.

P. I-214

2.

P. I-45-51

Бял

3.

P. I-39/61

Жълт – жълт

4.

P. Triplo (I-37/61)

5.

P. BL Constanzo

6.

P. MC

7.

P. Agate F (OP 223)

8.

P. CB-7

9.

P. San martino (I-72/58)

10.

P. OP-229

11.

P. Luiza avanzo (Georgione)

Червен

Бял – зелен
Син – жълт
Червен – червен
Син – син
Син – червен
Бял – черен
Зелен – бял – син
Зелен – кафяв – син
Група Robusta:

12.

P. Vernirubens

13.

P. Bachelieri

14.

P. R-16 Hirsova

Зелен
Син
Черен – червен
P. deltoides:

15.

P. Lux (I-69-55)

16.

P. Onda (I-72/51)

17.

P. A-194

18.

P. Cl. 55/65

Кафяв – кафяв
Кафяв – бял – кафяв
Син – бял – бял
Бял – зелен – бял
Хибриди на P. balsamifera:

19.

P. Androscoggin

Червен – зелен

20.

P. simonii

21.

P. Barn

22.

P. Donk

23.

P. Rap

24.

P. Beaupre (Unal 8, S 910-2)

Бял – кафяв – син

25.

P. Raspalje

Жълт – жълт – син

26.

P. Boelare

Червен – червен – бял

27.

P. Hunnegem

28.

P. Unal (Unal 7, S 910-1)

29.

P. Meggylevelu

30.

P. Rotchester

Червен – бял

31.

P. hibrid 194

Син – син

Зелен – зелен – син
Син – черен
Червен – син
Син – син – бял

Син – син – червен
Бял – зелен – червен
Черен – бял – син
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P. Canescens:
32.

P. cv. 127/V

Бял

33.

P. cv. 25/VI

Кафяв

34.

P. cv. Bg. II-38

Зелен

35.

P. cv. Bg. II-39

Червен – жълт

36.

P. cv. 27/V

Бял

37.

P. cv. 25/VI

Кафяв

38.

P. cv. BgII-38

Зелен

39.

P. cv. Bg.II-39

Червен – жълт
P. tremula x P. tremuloides:

40.

P. cv. XIX/8

Зелен – бял

41.

P. cv. XII/7

Зелен – син

42.

P. cv. XXVI/9

Зелен – кафяв

43.

P. cv. XXVII/9

Зелен – жълт

44.

P. cv. XVIII/8

Син – бял

45.

P. cv. Bg R1

Син – кафяв

46.

P. cv. Bg R2

Син – жълт

P. tremula:

Върби: Salix alba
47.

S. cl. Bg. 2/64

Син

48.

S. cl. I-4/59

Бял

49.

S. cl. R-202

Зелен

50.

S. cl. R-204

Червен

51.

S. cl. Si.2/61

Жълт

52.

S. cl. V-160

Черен

53.

Джиново

Бял

54.

Дряново

Жълт

55.

Извор – 10

56.

Кукленски

Зелен – бял

57.

Кърджали

Червен – син

58.

Перущенски

Кафяв

59.

Пловдивски

Зелен

60.

Преславски

Син – бял

61.

Силистренски

62.

Сливенски

Зелен – син

63.

Търговище

Кафяв – бял

64.

Шейново

Обикновен орех – сортове

Червен – бял

Червен

Син

Забележка. Използват се органични оцветители. Нарязаните резници се оцветяват, като се спазва следното правило: когато цветът е един, оцветява се горната част на резниците, когато са повече – първият
се нанася върху горната част, вторият – в основата, а третият – в средата на резника.
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Приложение № 10
към чл. 26, ал. 3
Кодови обозначения за типа на фиданките според начина и срока на производство
Код

Възраст и тип на фиданките

1/0

1-годишни семенищни

2/0

2-годишни семенищни

3/0

3-годишни семенищни

1/1

2-годишни, пикирани след I година

1/2

3-годишни, пикирани след I година

2/1

3-годишни, пикирани след II година

1/3

4-годишни, пикирани след I година

2/2

4-годишни, пикирани след II година

3/1

4-годишни, пикирани след III година

1/2/3

6-годишни, пикирани след I година в I школа и след III година във II школа

1х1

1-годишни, пикирани на зелено като поници

2х1

2-годишни, пикирани на зелено като поници

0/1/0

1-годишни от вкоренени зелени резници

0/1х0

1-годишни, пикирани от вкоренени зелени резници

0/2/0

2-годишни от вкоренени зелени резници

0/1/1

2-годишни, пикирани след I година от вкоренени зелени резници

0/1/2

3-годишни, пикирани след I година от вкоренени зелени резници

0/2/1

3-годишни, пикирани след II година от вкоренени зелени резници

0/1/3

4-годишни, пикирани след I година от вкоренени зелени резници

0/2/2

4-годишни, пикирани след II година от вкоренени зелени резници

0/1

1-годишни от вкоренени зрели резници

0/2

2-годишни от вкоренени зрели резници

0/2/1

2-годишни от вкоренени зрели резници, с подрязване на пънче след I година
(2-годишен корен и 1-годишно стъбло)

2/1

2-годишни подрязани на пънче след I година (2-годишен корен и 1-годишно стъбло)

Х/1/0

1-годишни присадки

Х/2/0

2-годишни присадки

Х/1/1

2-годишни присадки, пикирани след I година

–1/0

1-годишни вегетативни от коренови резници, издънки, отводки или др.

–1/1

2-годишни вегетативни, пикирани след I година от коренови резници, издънки или др.

Забележки:
1. При код с „ – “ допълнително се посочва в края начинът на размножаване чрез следните съкращения: КР – с коренови резници, О – с отводки, КИ – с коренови издънки, РХ – с разделяне на храсти,
INV – по метода „in vitro“ (примери: – 1/0 КР; – 1/1 О).
2. За школувани декоративни фиданки след кода се посочва височината на фиданките като интервали
в сантиметри с точност, както следва: до 30 см – през 5 см, над 30 до 100 см – през 10 см, над 100 до 300
см – през 25 см, над 300 до 600 см – през 50 см, и над 600 см – през 100 см (примери: 1/0 10 – 15; 1/1
15 – 30; 2/0 30 – 50; 0/1 80 – 100; 0/1 100 – 125; 3/8 450 – 600).
3. За фиданки в контейнер след кода се отбелязва „C“ и се добавя число, показващо размера на контейнера по един от следните начини: с число до две цифри – за диаметъра или страната на квадрата в
горния край на контейнера, в cм; с число с повече от две цифри – за обема на контейнера в сm 3 (примери:
1/1 C 10; 0/1/1 C 400; 1/2/3 C 5000).
4. Кодовете в таблицата представят принципите, по които може да се обозначават и фиданки с попродължителен срок на отглеждане.
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Приложение № 11
към чл. 32, ал. 1
Схема за метода на пробни отрязъци при инвентаризация на семенища, школи и вкоренилища
Б
а
б
в
А

а, б, в – ленти
АБ – диагонално опъната връв
– редове

– пробни отрязъци

Приложение № 12
към чл. 35, ал. 3

ДГС/ДЛС/СТЗ_____________________________
Държавен горски разсадник__________________
Отдел, подотдел на разсадника _______________
П Р Е Б Р О И Т Е Л Н А В Е Д О М О С Т № ____

за инвентаризация на лехови, редови и лентови посеви с надлъжни редове,
извършена на ________________ 20__ г.
1. Вид (дървесен, храстов) ___________, възраст ___________г. (мес.), посевен способ _________ (лехов,
редов, лентов), схема на посева __________.
2. Дата на посева __________________, дата на поникване __________________ .
3. Размери на участъка: дължина _____ м, широчина _________ м, площ _____ дкa, брой на редиците
_________, обща дължина на редиците _____ м.
4. Дължина на пробния отрязък _________ м.
№
на
отрязъка
1

Брой на фиданките
в пробния отрязък
общо

годни за
залесяване

№
на
отрязъка

2

3

4

Брой на фиданките
в пробния отрязък
общо

годни за
залесяване

№
на
отрязъка

5

6

7

Брой на фиданките
в пробния отрязък
общо

годни за
залесяване

№
на
отрязъка

8

9

10

Брой на фиданките
в пробния отрязък
общо

годни за
залесяване

11

12

5. Среден брой фиданки на м _______ бр., в т. ч. годни за залесяване _______ бр.
6. Общо количество на фиданките върху цялата площ __________хил. бр., в т. ч. годни за залесяване
___________ хил. бр.
7. Заключение на комисията (по състоянието на семенищата с указания за годността на фиданките за
залесяване, необходимост от доотглеждане през следващата година, препоръки за отгледни мерки и т. н.):

КОМИСИЯ:
		
		
		

1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
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Приложение № 13
към чл. 35, ал. 3

ДГС/ДЛС/СТЗ_____________________________
Държавен горски разсадник__________________
Отдел, подотдел на разсадника ______________
ПРЕБРОИТЕЛНА

В Е Д О М О С Т № ____

за инвентаризация на пикирани (школувани), вегетативни, контейнерни и облагородени фиданки,
извършена на _____________ 20___ г.
1. Вид (клон, сорт и др.) ........................ , тип на фиданките (по прил. 5) ....................
2. Възраст на фиданките (словом).................................................... (години, месеци).
3. Дата на пикиране (вкореняване, зареждане на контейнерите) .............................
и облагородяване ........................
№ на Брой на наличните № на Брой на наличните № на Брой на налични- № на Брой на наличните
реда
фиданки в реда
реда
фиданки в реда
реда те фиданки в реда реда
фиданки в реда


1

общо

в т.ч. годни

2

3

4

общо

в т.ч. годни

5

6

7

общо

в т.ч.
годни

8

9

10

общо

в т.ч. годни

11

12

4. Пикирани (школувани) фиданки (залесяване, декоративни цели, облагородяване):
а) пикирани фиданки ………………….………. бр.
б) налични фиданки ..……………………….…. бр.
в) прихващане ………………..……………….... %.
г) средна височина на фиданките ….............. м.
5. Вегетативни фиданки (залесяване, декоративни цели):
а) заложени резници за вкореняване …….… бр.
б) налични фиданки ……………………………. бр.
в) прихващане ………………………………..…..%.
г) средна височина на фиданките ……………. м.
6. Контейнерни фиданки (залесяване, коледни елхи, декоративни цели, облагородяване):
а) заредени контейнери ….………………....… бр.
б) налични фиданки ………………………….... бр.
в) прихващане …………………………………...%.
г) средна височина на фиданките …………... м.
7. Облагородени фиданки (залесяване, декоративни цели, овощарство):
а) облагородени фиданки ……………………. бр.
б) налични фиданки ..…………………………. бр.
в) прихващане ………………..………………... %.
г) средна височина на фиданките ….............. м.
8. Заключение на комисията:
КОМИСИЯ:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
Забележки:
1) Във ведомостта се отразяват само вегетативните фиданки, които не са от р. Populus и р. Salix.
2) Данните в подточки а) и в) се попълват само за новото производство на фиданки.
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Приложение № 14
към чл. 35, ал. 3
ДГС/ДЛС/СТЗ__________________________
Държавен горски разсадник________________
Отдел, подотдел на разсадника ____________
П Р Е Б Р О И Т Е Л Н А В Е Д О М О С Т № ____
за инвентаризация на вкоренени резници от тополи и върби,
извършена на ________________ 20___ г.
1. Тополов (върбов) култивар (сорт, клон) ............................
2. Дата на вкореняването .................................................. г.
3. Разположение на вкоренените резници във вкоренилището:
а) редове във вкоренилището ................................... бр.;
б) разстояние между редовете .................................... м;
в) разстояние между резниците в редовете ............... м.
4. Размер на участъка: дължина ............ м, широчина ............ м, площ .......... дкa.
5. Посадни места: в 1 дкa ....................... бр.; на цялата площ ............................ бр.
№ на
реда


1
1
2

Брой на фиданките
в реда
общо
в т.ч.
от тях:
годни
2,0 – над
3,0 м 3 м
2

3

4

5

№ на
реда

6
3
4

Брой на фиданките
в реда
общо
в т.ч.
от тях:
годни
2,0 – над
3,0 м 3 м
7

8

9

№ на
реда

10

11

Брой на фиданките
в реда
общо
в т.ч.
от тях:
годни
2,0 – над
3,0 м 3 м
12

13

14

15

5
6

6. Общо количество на вкоренените резници _________ бр.
7. Налични фиданки __________ бр.
8. Прихващане ____________ %.
КОМИСИЯ:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
Забележка. Графи 4, 5, 9, 10, 14 и 15 се попълват само за фиданките от р. Populus.

Приложение № 15
към чл. 35, ал. 3
ДП____________________________________
ДГС/ДЛС/СТЗ_________________________
Държавен горски разсадник _____________
О Б О Б Щ И Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л № __
от ____________________ 20___ г.
за инвентаризация на посевите в държавните горски разсадници
Подписаните (име, длъжност) _________________________________________________________________________________________
извършихме инвентаризация на наличните семенища, при което установихме следното:
Засети семена Инвентаризирани фиданки

№
по
ред

Вид на фиданките

1

2

м

3

кг

бр./м

хил. бр.

годни за зал е
сяване, хил. бр.

4

5

6

7

В СЕМЕНИЩА НА ОТКРИТО

І.

Едногодишни
Иглолистни
…………………

В това число:
остават за
доотг леждане,
хил. бр.

8

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

1

2
Широколистни
…………………
Храсти
…………………
Всичко:
ІІ. Двегодишни
…………………
Общо семенищни:

3

4

ВЕСТНИК

5

6

БРОЙ 17
7

8

В ОРАНЖЕРИИ И ПАРНИЦИ

…………………
Всичко:
…………………
Общо:
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

Иглолистни

х

х

І. Едногодишни

х

х

…………………

х

х

Широколистни

х

х

І. Едногодишни

х

х

…………………

х

х

Храсти

х

х

І. Едногодишни

х

х

…………………

х

х

ОБЩО:

х

х
КОМИСИЯ:

Забележки: 1) Данните от инвентаризацията се попълват в следния ред:
I. Едногодишни (иглолистни, широколистни, храсти).
II. Двегодишни (иглолистни, широколистни, храсти) и т.н.
2) В графа 2 се нанасят по азбучен ред пълните български наименования на видовете.
3) В графа 4 се нанасят само данните за едногодишните семенища.
4) При свободен посев в графи 3 и 5 вместо за м се нанасят данни за м2, което се отбелязва.
5) В края на протокола се прави рекапитулация общо по възрасти и в т.ч. отделно за иглолистни, широколистни
и храсти.

Приложение № 16
към чл. 35, ал. 3
ДП____________________________________
ДГС/ДЛС/СТЗ_________________________
Държавен горски разсадник _____________
О Б О Б Щ И Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л № ___
от ________________ 20___ г.
за инвентаризация на пикирани (школувани), вегетативни, контейнерни
и облагородени фиданки
Подписаните (име, длъжност) _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
извършихме инвентаризация на наличните пикирани (школувани), вегетативни, контейнерни и
облагородени фиданки, при което установихме следното:

БРОЙ 17
№
по
ред
1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Дървесен вид

Възраст и
тип на
фиданките

Брой
фиданки
(контейнери)

2

3

4

С Т Р. 4 7
Налични фиданки

в т. ч. годни
всичко бр. за залесяване, бр.

5

6

пресредна
расли,
височина, м
бр.

7

I. ПИКИРАНИ (ШКОЛУВАНИ) ФИДАНКИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

Иглолистни
…………………
Широколистни
…………………
Храсти
…………………
Всичко:
ІІ. ВЕГЕТАТИВНИ ФИДАНКИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

………………….
Всичко:
ІІІ. КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

………………….
Всичко:
ІV. ПИКИРАНИ (ШКОЛУВАНИ) ФИДАНКИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
V. ВЕГЕТАТИВНИ ФИДАНКИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
VІ. КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
VІІ. ПИКИРАНИ (ШКОЛУВАНИ) ФИДАНКИ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
VІІІ. ПИКИРАНИ (ШКОЛУВАНИ) ФИДАНКИ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ЗА ОВОЩАРСТВОТО

………………….
Всичко:
ІХ. КОЛЕДНИ ЕЛХИ

………………….
Всичко:
Х. КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ ЗА КОЛЕДНИ ЕЛХИ

………………….
Всичко:
ХІ. ОБЛАГОРОДЕНИ ФИДАНКИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

………………….
Всичко:
ХІІ. ОБЛАГОРОДЕНИ ФИДАНКИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЦЕЛИ

………………….
Всичко:
ХІІІ. ОБЛАГОРОДЕНИ ФИДАНКИ ЗА ОВОЩАРСТВОТО

………………….

8

С Т Р.
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1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
4

БРОЙ 17

5

6

7

8

Всичко:
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

Иглолистни

х

х

Широколистни

х

х

Храсти

х

х

ОБЩО:

х

х
КОМИСИЯ:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________

Забележки:
1) Данните от инвентаризацията се попълват в реда, посочен в рекапитулацията.
2) В колона 2 се нанасят по азбучен ред пълните български наименования на видовете.
3) В колона 3 се посочват кодовите обозначения за типа на фиданките съгласно приложение № 7.
4) В колона 4 се посочва броят на първоначално засадени и облагородени фиданки или заредени контейнери.
5) В протокола се отразяват само вегетативните фиданки, които не са от р. Populus и р. Salix.

Приложение № 17
към чл. 35, ал. 3
ДП____________________________________
ДГС/ДЛС/СТЗ_________________________
Държавен горски разсадник _____________
О Б О Б Щ И Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л № ___
от ________________ 20___ г.
за инвентаризация на тополови и върбови фиданки
Подписаните (име, длъжност) ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
извършихме инвентаризация на наличните тополови, върбови фиданки, при което установихме следното:
Вид,
сорт, култивар
или клон

Дата на
вкореняване

Вкоренени
резници,
бр.

Налични
фиданки,
бр.

Прихващане,
%

Разпределение на броя на
фиданките по класове (типове)
до 2 м

2,0 – 3,0 м

над 3 м

I. Едногодишни:
Всичко:
II. Двегодишни:
Всичко:
ОБЩО І + ІІ
КОМИСИЯ:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Приложение № 18
към чл. 35, ал. 3
ДП____________________________________
ДГС/ДЛС/СТЗ_________________________
Държавен горски разсадник _____________
О Б О Б Щ И Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л № ____
от ________________ 20___ г.
за инвентаризация на непоникналите и частично поникналите семенища
по състоянието им към септември 20__ г.
Подписаните (име, длъжност) _________________________________________________________________________________
извършихме инвентаризиране на непоникналите и частично поникналите семенища, при което установихме
следното:
№
по
ред

Видове

Площ,
дка

Дата
на
посев

Здрави
семена,
бр.

Фиданки,
бр.

Фиданки и
здрави семена
към
възприетите
посевни
норми, %

Причини за
непоникване и загиване
на семената,
препоръчителни
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

Непоникнали („мъртви“) семенища: _________________, общо ____________.
Загинали семенища: ________________________________, общо ____________.
КОМИСИЯ:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________

Приложение № 19
към чл. 35, ал. 3
ДГС/ДЛС/СТЗ_____________________________
Държавен горски разсадник __________________
Отдел, подотдел на разсадника _______________
О Б О Б Щ И Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л № ____
от ________________ 20___ г.
за изваждането на фиданки след инвентаризирането към 1 септември 20__ г. и за зимното съхраняване на
семенищни, пикирани (школувани), вегетативни и облагородени фиданки
Подписаните (име, длъжност) _________________________________________________________________________
инвентаризирахме извадените фиданки към ____20__ г. и установихме следното:
Извадени фиданки, хил. бр.

№
по
ред

Дървесен вид
(култивар, сорт
и др.)

Вид на
фиданките

Възраст на
фиданките, г.

Площ
дкa

1

2

3

4

5

общо

в т. ч. годни за
залесяване

Остават за
съхраняване
годни фиданки, хил. бр.

Забележка

6

7

8

9

Бележки на комисията:

КОМИСИЯ:

1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

семепр.
градини

17

Забележка: Данните се представят поотделно за всеки разсадник в района на ДГС/ДЛС/СТЗ.

1.
2.
3.
4.

18

19

селск.
площи

20

застр.
площи

21

други

________________________
________________________
________________________
________________________

опитденни
драриукултуми
ри

КОМИСИЯ:
		
		
		
		

Всичко:

2

dka

дешкопло- машко- ковкоресеме
ли
щад- точ- уга- оранли за ранилинища
за
ки за ни- ри жерии
залес. тивща
елхи
конт. ци
ни

ДЪРЖАВЕН

1

Обща
площ

В това число:

50

ДържаВид
вен
№
ДГС
гор- Н.в. почпо (ДЛС)
ва
ски
ред (СТЗ)
разсадm
ник

Подписаните (име, длъжност) ____________________________________________________________________________________
извършихме инвентаризация на наличните разсадникови площи, при което установихме следното:

О Б О Б Щ И Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л № ____
от ________________ 20__ г.
за инвентаризираните разсадникови площи към ________________ 20__ г.

ДП __________________________________________________________
ДГС/ДЛС/СТЗ________________________________________________

Приложение № 20
към чл. 35, ал. 3

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Приложение № 21
към чл. 35, ал. 4
ОРИЕНТИРОВЪЧЕН БАЛАНС
на необходимите фиданки за залесяване и попълване
през вегетационната 20__/20__ година
в ДГС/ДЛС …….……………………
№
по
ред

Дървесен вид

Произведени
годни за залесяване фиданки,
хил. бр.

Необходими
фиданки, хил.
бр.

Недостигащи
фиданки, хил.
бр.

Излишни фиданки, хил. бр.

І. СЕМЕНИЩНИ ФИДАНКИ

Иглолистни
……………..
Широколистни
…………….
Храсти
…………….
Всичко:
ІІ. ПИКИРАНИ (ШКОЛУВАНИ) ФИДАНКИ

…………….
Всичко:
ІІІ. ВЕГЕТАТИВНИ ФИДАНКИ

…………….
Всичко:
ІV. КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ

…………….
Всичко:
V. ОБЛАГОРОДЕНИ ФИДАНКИ

…………….
Всичко:
ОБЩО:

Изготвил,								
……….……………….. 							
		
(…………….) 						

Директор:
(Изп. директор)
(…………….)

Приложение № 22

към чл. 35, ал. 4

ДП________________________________________
ДГС/ДЛС/СТЗ_____________________________
Държавен горски разсадник _________________
СПРАВКА
за броя на заетите щатни работници, наличието и състоянието на имуществото по горски разсадници
І. Общ брой на заетите средногодишно щатни работници:
		
– по годишен разчет – …………..
		
– по отчет към 31 август (за календарната година) – ………….
ІІ. Наличие и състояние на имуществото в горския разсадник:

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

№
по
ред

ВЕСТНИК

БРОЙ 17
Състояние – бройки

Опис на имуществото

добро

задоволително

лошо

Забележка. Раздел І се попълва от СТЗ.
В описа се посочват сгради, огради, машини, прикачен инвентар и др.

Изготвил: …….……………							
Директор: ………………
(……………….) 								
(…………….…)

Приложение № 23
към чл. 35, ал. 3
СПРАВКА
за движението на произведените фиданки
в горски разсадник ............................................ през .............................. г.

№
по
ред

Дървесни
видове по
възрасти

Инвентаризирани фиданки
(хил. бр.)

Изразходвани фиданки
(хил. бр.)

1

2

3

4

В т.ч.
за собствени продаденужди
ни
(хил. бр.)
(хил. бр.)

5

6

предоставени
(хил. бр.)

бракувани
(хил. бр.)

Получени
средства
от продажба,
лв.

7

8

9

І. СЕМЕНИЩНИ ФИДАНКИ
ІІ. ПИКИРАНИ ФИДАНКИ
ІІІ. КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ
ІV. ОВОЩНИ ФИДАНКИ
ВСИЧКО:

Изготвил: ........................................						
(име, длъжност, подпис)				

Директор: .............................
(име, подпис)

Приложение № 24
към чл. 40, ал. 3
І . Ч АС Т А
КОНС ТАТ И ВЕ Н П Р О Т ОКОЛ
№ .............../................... г.
за извършена контролна проверка на достоверността на проведената инвентаризация на посевите в
горски разсадник – държавна собственост
Комисия, назначена със Заповед № ...................... от директора на ............................................ Държавно
предприятие (изпълнителния директор на ИАГ), извърши проверка на проведената есенна инвентаризация
на държавен горски разсадник .......................................... към ДГС/ДЛС/СТЗ ....................................
Отделът (подотделът, кварталът) на разсадника е със следните характеристики по инвентаризацията:
1. Дървесен (храстов) вид .......................; възраст ................... г.; вид посев ..................(лехов, редов, лентов);
схема на посева .........................
2. Размери на участъка: дължина ................. м.; широчина ..................м; площ ................. дка; брой на редиците
...............; обща дължина на редиците ................. м.
3. Среден брой фиданки на 1 м ............. бр., в т.ч. годни за залесяване ................. бр.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Резултати от контролната проверка
Брой на фиданките в пробния отрязък

№ на
отрязъка

по инвентаризация

установено при контролната проверка

разлика +/-

процент на разликата

1

2

3

4

5

Всичко:
При проверката се установи: ср. брой фиданки на 1 м ................ бр., в т.ч. годни за залесяване ................ бр.;
общо количество на фиданките върху цялата площ .................... хил. бр., в т.ч. годни за залесяване ........................
хил. бр.
Забележки, препоръки и заключение на комисията: ...................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Комисия: 1.
2.
3.
4.
				
					
					

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

–
–
–
–

председател
член
член
член

Присъствали: 1. ................................
2. ...............................
3. ...............................

І І . Ч АС Т Б
КОНС ТАТ И ВЕ Н П Р О Т ОКОЛ
№ .............../................... г.
за извършена контролна проверка на достоверността на проведената инвентаризация
на пикирани (школувани), вегетативни, контейнерни и облагородени фиданки в горски
разсадник – държавна собственост
Комисия, назначена със Заповед № ...................... от директора на ............................................ Държавно
предприятие (изпълнителния директор на ИАГ), извърши проверка на проведената есенна инвентаризация
на държавен горски разсадник .......................................... към ДГС/ДЛС/СТЗ ....................................
Отделът (подотделът, кварталът) на разсадника е със следните характеристики по инвентаризация:
1. Дървесен (храстов, култивар, сорт) вид .......................; тип на фиданките (по приложение № 10) ................;
възраст на фиданките................... г.
2. Размери на участъка: дължина ................. м; широчина .................. м; площ ................. дка; брой на редовете
(контейнерите) ...............
3. Общ брой на наличните фиданки ............. ; средна височина ................. м.
Резултати от контролната проверка
Брой на наличните фиданки в реда (контейнерите)

№ на реда
(броя на
контейнерите)

по инвентаризация

установено при
контролната
проверка

разлика +/-

процент на
разликата

1

2

3

4

5

Всичко:
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При проверката се установи: среден брой фиданки в редовете ................ бр., средна височина на фиданките
...................м.
Общо брой на наличните фиданки върху цялата площ (контейнерите).................... бр.
Забележки, препоръки и заключение на комисията: ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
						
Комисия:
						
							
							

1.
2.
3.
4.

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

–
–
–
–

председател
член
член
член

					
Присъствали: 1. ................................
							
2. ...............................
							
3. ...............................
І І І . Ч АС Т В
КОНС ТАТ И ВЕ Н П Р О Т ОКОЛ
№ .............../................... г.
за извършена контролна проверка на достоверността на проведената инвентаризация
на вкоренилища от тополи и върби в горски разсадник – държавна собственост
Комисия, назначена със Заповед № ...................... от директора на ............................................ Държавно
предприятие (изпълнителния директор на ИАГ), извърши проверка на проведената есенна инвентаризация
на държавен горски разсадник .......................................... към ДГС/ДЛС/СТЗ .........................................................
Отделът (подотделът, кварталът) на разсадника е със следните характеристики по инвентаризацията:
1. Тополов (върбов) култивар, клон сорт) .................................; тип на фиданките (по приложение № 10) ........
...........................; възраст на фиданките ...................
2. Размери на участъка: дължина ................. м; широчина .................. м; площ .................................. дка; брой
на редовете ............... .
3. Общ брой на наличните фиданки в площта ............. бр., височина на фиданките: до 2 м ..................... бр.;
от 2,0 до 3,0 м................... бр.; над 3 м ................... бр.
Резултати от контролната проверка
Брой на наличните фиданки в реда
№ на реда

1

по инвентаризация

установено при
контролната
проверка

разлика +/-

процент на разликата

2

3

4

5

Всичко
При проверката се установи: брой на редовете ......................... бр.; ср. брой фиданки в редовете................ бр.,
височина на фиданките: до 2 м ................. бр.; от 2,0 до 3,0 м.............. бр.; над 3,0 м .............. бр.; общ брой на
наличните фиданки върху цялата площ ............... бр.
Забележки, препоръки и заключение на комисията: .................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
						
Комисия:
						
							
							

1.
2.
3.
4.

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

					
Присъствали: 1. ................................
							
2. ...............................
							
3. ...............................
1768

–
–
–
–

председател
член
член
член
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2009 г. за реда за водене на
Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от
Закона за културното наследство (ДВ, бр. 2
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко физическо лице може да бъде
вписано в регистъра, ако притежава най-малко образователно-квалификационна степен
„магистър“ и 5 години стаж в съответната
професионална област.“
2. В ал. 4 думата „научна степен“ се заменят с „образование“.
§ 2. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението за вписване в регистъра се прилага заверено копие от диплома
за образователно-квалификационна степен
„магистър“ или документ за приравняване на
получена в чужбина образователно-квалификационна степен, както и списък на научни
разработки и публикации, имащи отношение
към движимото културно наследство.“
§ 3. В чл. 11, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 4. В т. 1 на приложение № 2 към чл. 5,
ал. 1 думите „научна степен“ се заменят с
„обра зоват ел но -к ва л ифи к а ц ион на с т епен
„магистър“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Вежди Рашидов
1901

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 40
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и
инсталации“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 522030 „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“ от област на образование
„Тех ника“ и професиона лно направление
522 „Електротехника и енергетика“ съгласно
Списъка на професиите за професионално

ВЕСТНИК
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образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
Закона за професионалното образование и
обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 522030 „Техник на енергийн и с ъор ъжен и я и и нс та ла ц и и“ с ъгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалностите 5220301 „Топлоенергетика“,
5220302 „Ядрена енергетика“, 5220303 „Хидроенергетика“, 5220306 „Газова тех ника“,
5220308 „Възобновяеми енергийни източници“
и 5220309 „Топлотехника“.
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 учебни планове и
учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване
на професията 522030 „Техник на енергийни
съоръжения и инсталации“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и
инсталации“ определя общата, отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
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§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 15
от 2006 г. за придобиване на квалификация по
професия „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“ (ДВ, бр. 19 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 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
Професионално направление:
522

Електротехника и енергетика

Наименование на професията:
522030

Техник на енергийни съоръжения и
инсталации

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5220301

Топлоенергетика Трета

5220302

Я д р е н а е н е р г е - Трета
тика

5220303

Хидроенергетика Трета

5220306

Газова техника

5220308

В ъ з о б н о в я е м и Трета
енергийни източници

5220309

Топлотехника

Трета

Трета

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 трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО,
у т върден о т м и н ис т ъра на о бра з ова н ие т о,
младежта и науката със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 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 № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД- 09-748
о т 13.0 6.2011 г. и За повед № РД- 09-1805 о т
9.12.2011 г., входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас
или завършено основно образование.
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За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник
на енергийни съоръжения и инсталации“ 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 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ с придобиване
на трета степен на професионална квалификация
от кандидатите не се изисква обучаваният да
притежава по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит.
За лица, завършили обучение за придобиване
на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации“, както и за лица с
професионален опит по професията „Техник на
енергийни съоръжения и инсталации“, се организира надграждащо обучение. Съдържанието
на това обучение се определя след сравнение
на компетенциите и резултатите от обучението,
описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по
съответната професия.
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.)
Техникът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински,
акционерни и еднолични дружества с предмет
на дейност eлектро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация
и вентилация, хладилна техника, използващи
конвенциона лни и възобновяеми енергийни
източници.
Техникът прилага знания и умения в областта
на точните и инженерните науки, концепции и
практически методи, технологии и изисквания за
икономическа ефективност на производствения
процес. Изпълнява задачи по контрол и управление на технически съоръжения и по техническа безопасност на производствени процеси.
Извършва дейности с комплексен характер при
изменящи се условия. Това изисква познаване
организацията на труда, използваните материали
и инструменти, технологията на производствения
процес и предназначението на крайния продукт.
Техникът участва при тестване на съоръжения,
инсталации и мрежи и въвеждането им в експлоатация. Следи за правилното функциониране
на техническите съоръжения, поддържа технологичния режим на инсталациите и мрежите по
време на експлоатация и извършва диагностика.
В работата си използва техническа документация, работи с приложен софтуер и интернет.
Ползва чужд език, съставя схеми и чертежи и
прави изчисления. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазва околната
среда. Организира, разпределя, контролира и
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съгласува дейностите в екипа при изпълнение на
задачите. Участва в инструктажа и обучението
на екипа. Отчита количеството и качеството на
свършената работа, като изготвя необходимата
документация за дейността.
Техникът работи в среда, характеризираща се
с високи или ниски температури, шум и вибрации, опасни газове и работни вещества (включително при условия на потенциална опасност
от аварийни ситуации).
Работното време се регламентира от действащите нормативни документи и от спецификата
на специалностите в професията. То е със стандартна продължителност.
Техникът със специалности „Газова техника“, „Възобновяеми енергийни източници“ и
„Топлотехника“ при необходимост работи през
почивните дни, като при овладяване на аварийни
ситуации и отстраняване на последиците от тях
се работи на трисменен режим на работа.
Техникът, работещ като оператор на машини
и съоръжения, управлява и контролира производствения процес и работата на съоръженията
на смени – 8- или 12-часови.
Техникът носи отговорност за качеството на
своята работа и работата на хората от екипа,
който ръководи, предметите и средствата на
труда, опазването на фирмена тайна и поверителна информация, безопасността – своята и на
другите; опазването на околната среда.
Като ръководител на екип на техника са
необходими дисциплинираност, търпение, упоритост, отговорност, самоконтрол, коректност и
лоялност, логическо мислене и комбинативност,
технически усет и способности, съобразителност
и гъвкавост.
От него се изискват: готовност за кариерно
развитие и повишаване на квалификацията,
умения за пренагласа, способност за откриване
и разпознаване на специфични сигнали в трудовата дейност, концентрация на вниманието
и наблюдателност, умения за упражняване на
контрол и оценяване дейността на други хора,
за вземане на решения, за планиране и организиране на дейността.
Техникът на енергийни съоръжения и инсталации работи със су ровини и материали
(конструкционни, топло- и хидроизолационни,
антикорозионни, у плътн яващи, смазващи и
миещи вещества); работни вещества (хладилни
агенти, студоносители и горива); с техническа
документация (специализирана, справочна и каталожна литература, конструктивна документация,
компютър, професионален софтуер, професионална библиотека); с основни и специализирани
инструменти, стендове, машини, приспособления,
измервателна апаратура и съоръжения; с лични
предпазни средства и работно облекло.
За упражняващия професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ с придобита
трета степен на професионална квалификация в
зависимост от специалността се изискват следните свидетелства за правоспособност:
– сертификат за работа с флуорирани парникови газове – категории ІV ÷ І Регламент (ЕО)
№ 842/2006 на Европейския парламент и на Съ-
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вета от 17.05.2006 г., необходим при извършване
на дейности по експлоатация на съоръжения,
съдържащи хладилни агенти, в съответствие с
изискванията на Наредбата за установяване на
мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006
относно някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС № 336 от 2008 г. (ДВ, бр. 3 от 2009 г.);
– свидетелство за правоспособност по заваряване:
• заварчик на ъглови шевове – Е2 и Е3, и
заварчик на листов материал – G2;
• спойчик на медни тръби с твърд припой,
в съответствие с Наредба № 7 от 2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност по заваряване, издадена от
министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 100 от 2002 г.) и Наредбата за устройството
и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ,
приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г. (ДВ, бр. 67
от 2004 г.), в сила от 19.08.2008 г.;
– свидетелство за правоспособност:
• „Машинист на котли с високо налягане – ІІ
или І степен“;
• „Машинист на енергийни котли“;
• „Оператор на енергиен блок“,
в съответствие с Наредба № 2 от 2001 г. за
условията и реда за придобиване и признаване на
правоспособност за упражняване на професия по
обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и
министъра на труда и социалната политика (ДВ,
бр. 9 от 2001 г.) и Наредбата за устройството,
безопасната експлоатация и техническия надзор
на съоръжения под налягане, приета с ПМС
№ 164 от 2008 г. (ДВ, бр. 64 от 2008 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по дадена специалност, може да
се обучава по друга специалност от професията
„Техник на енергийни съоръжения и инсталации“,
като обучението му по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Електротехника и енергетика“, се зачита.
Лице, придобило трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник на енергийни
съоръжения и инсталации“, може да се обучава
по друга професия от професионално направление
„Електротехника и енергетика“, като обучението му по общата задължителна професионална
подготовка – единна за всички професионални
направления, и част от отрасловата задължителна
професионална подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г.
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Придобилите трета степен на квалификация
по професията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“ могат да постъпват на работа
на длъжности (професии) от единични групи
3115-3007 Газови турбини, 3115-3016 Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни
инсталации, 3115-3020 Техник-механик, ядрена
топлоенергетика, 3115-3039 Тех ник-механик,
климатична, вентилационна и хладилна техника,
3115-3043 Техник-механик, очистване на въздуха,
3115-3046 Техник-механик, термични и водноенергетични машини, 3115-3051 Техник-механик,
централизирано водоснабдяване, 3131-3007 Оператор, газгенератор (газгенераторчик), 3131-3010
Оператор, парни турбини, 3131-3017 Оператор,
геотермална централа, 3131-3020 Оператор, парогенератор (производство на електроенергия),
3131-3021 Оператор, слънчева електроцентрала,
3131-3024 Оператор, топлоелектроцентрала, 31313025 Оператор, хидроелектроцентрала, 3131-3029
Помощник-оператор, парна турбина, 3131-3030
Помощник-оператор, парогенератор, както и на
други длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място;
• умее да провежда инструктаж по БТ и ПАБ
и обучение на екипа;
• осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда;
• умее да попълва бланки, изготвя справки
и отчети, съставя протоколи, CV, молба и др.;
• осъществява ефективна комуникация в
работен екип;
• познава пазарните отношения, правата и
задълженията си като участник в трудовия процес
съгласно Кодекса на труда;
• разбира договорните отношения меж ду
работодател и работник и прилага усвоените
икономически и трудовоправни знания при упражняване на професията;
• познава организацията на предприятието
(фирмата) и правомощията на длъжностните
лица;
• познава нормативни документи, закони,
наредби и постановления, както и съответствието
им с eвропейското законодателство;
• намира и съхранява информация в компютъра, включително на чужд език, използва
интернет и електронна поща;
• създава електронен вариант на документ
(текст, графика, таблица);
• ползва специализирани компютърни програми за решаване на практико-приложни задачи;
• оценява конкретните ситуации на работното
място и съобразно с тях извършва трудовите
дейности;
• попълва работна документация – формуляри, дневници и др., за извършените дейности;
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• изготвя съпътстваща документация;
• поема отговорност за изпълнението на
трудовите задачи, съдейства и търси помощ от
членовете на екипа;
• разбира своята роля в дейността на фирмата
и се старае да повишава квалификацията си;
• планира дейността на екипа;
• прилага методите за организация на работата в екип;
• упражнява контрол и оценява дейността
на други хора;
• умее самостоятелно да взема решения.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Електротехника и енергетика“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• знае и прилага изискванията и разпоредбите
на документите, регламентиращи дейностите в
електротехниката и енергетиката и опазването
на околната среда;
• разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация, включително
и на чужд език;
• знае свойствата на основните суровини и
материали, използвани в електротехниката и
енергетиката, технологичното им предназначение, транспорт и съхранение;
• работи безопасно с основни шлосерски и
общомонтажни инструменти, уреди, машини,
приспособления;
• познава основните подемно-транспортни
съоръжения и изискванията за безопасна работа
с тях;
• организира изпълнението на такелажни
операции при монтаж, демонтаж и ремонт на
съоръжения;
• знае основните понятия, закони и закономерности в електротехниката, правилно използва
технически средства за измерване на електрически величини;
• знае основните понятия, закони и закономерности при автоматичното регулиране на
процесите в електротехниката и енергетиката
и техническите средства, с които се реализира;
• предлага начини за използване на енергоспестяващи технологии.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава физическата същност на основните топлотехнически и електрически величини,
избира и използва технически средства за измерването им;
• анализира данните от измерванията;
• знае основните понятия, закони и процеси
в хидро- и газодинамиката, термодинамиката
и топлопренасянето и тяхното приложение в
енергийните съоръжения;
• реша ва п ра к т и ко -п ри лож н и за дач и о т
хидро- и газодинамика, термодинамика и топлопренасяне;
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• познава предназначението и конструкциите
на машинни елементи, детайли, възли и апарати;
• изчислява и изчертава основни машинни
елементи, детайли и възли;
• използва стандартните графични и буквени
означения на уреди, елементи и съоръжения в
чертежи и схеми;
• ползва спец иа л изи ра на л и т ерат у ра за
монтажно-демонтажни и ремонтни операции с
машинни елементи, детайли и възли;
• познава устройството, принципа на действие
и конструкциите на хидравлични машини;
• анализира възможностите за използване на
възобновяеми енергийни източници;
• прилага енергоспестяващи тех нологии,
използвани в професията;
• познава предназначението, принципа на
действие, устройството на енергийни съоръжения
и инсталации и тяхното инсталиране;
• работи безопасно със суровини и материали,
измервателни уреди, специализирани инструменти и стендове;
• познава технологията на газо-кислородно
и аргоново заваряване и спояване на метални и
неметални тръби;
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• контролира дейностите при изработване на
елементи от инсталации и съоръжения;
• използва методики за изчисление и избор
на съоръжения и инсталации;
• познава изискванията и правилата за провеждане на профилактика и ремонт на съоръжения,
инсталации и мрежи;
• организира монтажа, подготовката, пускането в действие, въвеждането в експлоатация,
профилактиката и ремонта на съоръжени я,
инсталации и мрежи;
• проверява качественото изпълнение на възложените задачи в съответствие с техническата
документация;
• познава същността на процесите в съоръженията и инсталациите, които управлява;
• поддържа технологичните режими на работа
на инсталациите;
• тества и настройва съоръжения и инсталации;
• извършва диагностика на съоръжения и
инсталации;
• организира действията на екипа при аварии.

4. Резултати от ученето

Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
1. Следи за спазване на санитарно-хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на
труд на работното място

1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд, санитарно-хигиенните изисквания за работното място
и действията за оказване на долекарска помощ при инциденти
1.2. Провежда инструктаж на екипа по ТБ и ПАБ
1.3. Проверява обезопасяването на работната площадка
1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат
по време на работа
1.5. Организира действията на екипа при аварии

2. Ос ъщес т вя ва п рева н т и вна 2.1. Посочва рисковете от замърсяване на околната среда
дейност за опазване на околната 2.2. Изброява дейностите за опазване на околната среда
среда
2.3. Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда
2.4. Проверява периодично концентрацията на вредности със
специализирани уреди
2.5. Предприема съответните мерки за поддържане допустимите норми на замърсяване
2.6. Организира събиране и съхраняване на опасни продукти
и излезлите от употреба детайли, възли, материали, спазвайки
технологията за събиране и рециклиране
3. Извършва измерване и регули- 3.1. Описва същността на основните топлотехнически и елекране на основни топлотехнически трически величини и начините за автоматично регулиране на
и електрически величини
процесите в електротехниката и енергетиката
3.2. Обяснява предназначението на техническите средства
за измерване на основните топлотехнически и електрически
величини и техническите средства за автоматично регулиране
3.3. Избира подходящите технически средства за измерване
3.4. Отчита показанията на измервателните уреди
3.5. Записва данните от измерванията в стандартен протокол
или денонощна ведомост
3.6. Анализира отчетените данни
3.7. Взема решение за промяна в режима на съоръжението и
инсталацията
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

4. Изпълнява шлосерски и зава- 4.1. Обяснява предназначението на основните видове инструменти,
ръчни операции
уреди, машини и приспособления
4.2. Обяснява технологията за извършване на различни шлосерски
и заваръчни операции
4.3. Избира подходящите инструменти, уреди, машини и приспособления за изпълнение на съответните операции
4.4. Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и спояване на
метални и неметални тръби при спазване на технологичния ред
4.5. Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене,
шлифоване и др.) при спазване на технологичния ред
4.6. Проверява количеството и качеството на извършената от
екипа работа
5. Ръководи такелажни операции 5.1. Обяснява предназначението на основните видове подемнос подемно-транспортна техника
транспортни машини, съоръжения и приспособления
5.2. Спазва изискванията за безопасна работа и технологията за
извършване на такелажни операции
5.3. Провежда инструктаж на членовете на екипа
5.4. Организира провеждането на такелажни операции
5.5. Попълва технологична карта и отчет за извършените операции
6. Ръководи монтажно-демонтажни 6.1. Обяснява предназначението и приложението на основни маи ремонтни операции на машинни шинни елементи, детайли и възли
елементи, детайли и възли
6.2. Обяснява начини за откриване и отстраняване на повредите
в машинни елементи, детайли и възли
6.3. Пресмята характерни параметри на основни машинни елементи, детайли и възли
6.4. Изчертава основни машинни елементи, детайли и възли
6.5. Извлича информация от специализираната литература за монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи,
детайли и възли
6.6. Осигурява подходящите за дейността (монтаж, демонтаж,
ремонт) суровини, материали, работни вещества, инструменти,
приспособления и резервни части
6.7. Организира монтажно-демонтажните и ремонтните операции
съгласно техническата документация
6.8. Контролира изпълнението на монтажно-демонтажни и ремонтни операции
6.9. Оценява годността на детайлите и възлите чрез подходящи
диагностични методи
6.10. Проверява качеството на извършената работа, като дава
аргументирана оценка
7. Контролира изработването на 7.1. Обяснява техниката и технологията за изработване на елементи
елементи от инсталации и съо- от инсталации и съоръжения
ръжения
7.2. Обяснява съдържанието на техническа, конструктивна и технологична документация за съоръжения и инсталации
7.3. Заснема участъци от инсталации
7.4. Изработва схеми/чертежи на елементи от съоръжения и
инсталации
7.5. Използва стандартните графични и буквени означения на
уреди, елементи и съоръжения в чертежи и схеми
7.6. Организира изработването на елементи от съоръжения и
инсталации
7.7. Проверява точността на извършените операции за съответствие
с конструктивната документация на елемента
7.8. Попълва отчет и технологична карта за операциите по изработване на елементи от инсталации и съоръжения
8. Реша ва п ра к т и ко -п ри лож н и 8.1. Дефинира основните понятия, закони и процеси в хидро- и
задачи от хидро- и газодинамика, газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето
термодинамика и топлопренасяне 8.2. Изчислява топлотехнически и хидравлични величини с помощта на формули, таблици и диаграми
8.3. Построява графични зависимости с изчислените величини
8.4. Прави изводи след анализ на получените резултати
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Компетенции

Резултати от ученето

9. Ръководи сглобяване/разглобяване на хидравлични машини и
топлообменни апарати от готови
възли

9.1. Обяснява устройството, действието и конструкциите на хидравлични машини (помпи, компресори и вентилатори) и топлообменни апарати
9.2. Обяснява технологията на сглобяване/разглобяване на хидравлични машини и топлообменни апарати, както и последиците от
неспазването є
9.3. Набавя подходящите за дейността суровини, материали, работни вещества, инструменти, приспособления и резервни части
9.4. Организира дейностите по разглобяване и сглобяване на съоръжението или апарата в технологична последователност
9.5. Сравнява експлоатационните характеристики на готовото
съоръжение или апарат с цел установяване на пригодност за
експлоатация (нормалните режими на работа)
9.6. Изготвя необходимата документация за дейността

Обучаваният трябва да:

10. Организира дейностите в екипа 10.1. Обяснява структурата на стопанската организация и трудовоправните взаимоотношения (заплащане на труда, социални права,
осигуровки, данъци и др.) съгласно Кодекса на труда
10.2. Познава нормативните документи, закони, наредби и постановления, свързани с професията
10.3. Обяснява съответствието между българското и европейското
законодателство при упражняване на професията
10.4. Съставя бизнес план за фирмена дейност
10.5. Спазва йерархичната подчиненост
10.6. Води делова кореспонденция
10.7. Взема решения при разпределяне на индивидуалните задачи
в екипа
10.8. Съгласува дейностите между участниците в трудовия процес
10.9. Упражнява контрол на извършваните дейности чрез анализ
на резултатите от измервания и наблюдения
10.10. Отчита количеството и качеството на свършената работа в
съпътстващата документация, при необходимост и в електронен
вариант
11. Предлага начини за използване 11.1. Обяснява приложението на енергоспестяващите технологии
на енергоспестяващи технологии и икономическия и екологичния ефект от използването на ВЕИ
11.2. Описва принципа на действие, устройството и работните
процеси в инсталации, използващи ВЕИ
11.3. Анализира възможностите за прилагане на различни енергоизточници чрез сравняване схеми на инсталации
11.4. Избира вариант за използване на енергоспестяващи технологии
Специфични компетенции за специалност 5220301 „Топлоенергетика“
12. Организира монтаж/демонтаж 12.1. Описва вярно предназначението, принципа на действие,
на елементи и възли от енергийни устройството, работните процеси и основните конструкции на
съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ
12.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на демонтаж и монтаж на елементи и възли от енергийни съоръжения и
тръбопроводи в ТЕЦ, както и последиците от неспазването им
12.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа
с работни вещества, специализирани инструменти, измервателни
уреди и стендове, използвани при монтажа и демонтажа на енергийни съоръжения в ТЕЦ
12.4. Проучва техническата документация във връзка с предстоящия монтаж/демонтаж
12.5. Участва в подготовката на работната площадка, като избира
и проверява необходимото основно и специализирано оборудване
и материали
12.6. Ръководи такелажните операции
12.7. Проверява количеството и качеството на извършената работа
за съответствие с документацията
12.8. Попълва специализирана документация за извършваните
дейности при съоръжения с повишена опасност (нарядна система),
при необходимост и в електронен вариант
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

13. Извършва профилактика на 13.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съенергийни съоръжения и тръбо- ответствие с технологичната документация
проводи в ТЕЦ
13.2. Обяснява технологията за откриване и отстраняване на
повреди в съоръжения и тръбопроводи
13.3. Прави външен и вътрешен оглед (технически преглед) на
съоръжения, арматура и тръбопроводи за ниско и високо налягане, за установяване на повреди или отклонения от нормалния
режим на работа
13.4. Осигурява необходимите материали, инструменти, машини
и приспособления
13.5. Участва в следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни
изпитания
13.6. Организира отстраняването на откритите повреди
13.7. Регулира инсталацията след изпитания
13.8. Контролира спазването на технологичната последователност
при различните видове операции
13.9. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при необходимост и в електронен вариант
14. Ръководи ремонта на детайли 14.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответи елементи от възли на енергийни ствие с техническата и технологичната документация
съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ 14.2. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения, арматура и тръбопроводи за ниско и високо налягане
14.3. Организира отстраняването на повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи, спазвайки изискванията за качество,
безопасност и графика за ремонт
14.4. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
14.5. Съгласува дейностите при ремонта
14.6. Попълва дневник за нарядите и ремонтната ведомост, при
необходимост и в електронен вариант
15. Диагностицира съоръжения и 15.1. Обяснява устройството на съоръженията и спецификата на
инсталации в ТЕЦ
тяхната експлоатация
15.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите
15.3. Анализира причините за отклонения от нормалния режим
на работа
15.4. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за откриване на дефекти, неизправности и повреди
15.5. Контролира индикаторите на технологични параметри
15.6. Анализира причините за възникнали повреди
15.7. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи,
отчети, заявки, дневници, ведомости и др.
16. Въвежда съоръжения и инста- 16.1. Изготвя съпътстваща документация
лации в експлоатация
16.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
16.3. Организира единични и групови изпитания на машини и
съоръжения
16.4. Участва в екипа при провеждане на 72-часова проба на съоръжение или инсталация
16.5. Организира отстраняването на открити при изпитанията
отклонения и повреди
16.6. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
17. Извърш ва експ лоата ц и я на 17.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инстасъоръжения и инсталации
лациите, които управлява
17.2. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и диаграми
17.3. Извършва в екип пускови операции
17.4. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите
17.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
17.6. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и
съоръженията, като анализира отчетените данни
17.7. Участва в планово и аварийно спиране на съоръжения и
инсталации
17.8. Попълва денонощна ведомост на всеки час
17.9. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация
на съоръженията и инсталациите
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Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5220302 „Ядрена енергетика“
18. Организира монтаж/демонтаж 18.1. Описва предназначението, принципа на действие, устройна елементи и възли от енергийни ството, работните процеси и основните конструкции на енергийни
съоръжения и тръбопроводи в ЯЕЦ съоръжения и тръбопроводи в ЯЕЦ
18.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на демонтаж и монтаж на елементи и възли от енергийни съоръжения и
тръбопроводи в ЯЕЦ, както и последиците от неспазването им
18.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа
с работни вещества, специализирани инструменти, измервателни
уреди и стендове, използвани при монтажа и демонтажа на енергийни съоръжения в ЯЕЦ
18.4. Провежда ежедневен инструктаж за безопасна работа в радиоактивна среда
18.5. Проучва техническата документация във връзка с предстоящия монтаж/демонтаж
18.6. Участва в подготовката на работната площадка при избора
и проверката на необходимото основно и специализирано оборудване и материали
18.7. Ръководи такелажните операции
18.8. Проверява количеството и качеството на извършената работа
за съответствие с документацията
18.9. Попълва специализирана документация за извършваните
дейности при съоръжения с повишена опасност (нарядна система),
при необходимост и в електронен вариант
19. Извършва профилактика на 19.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съенергийни съоръжения и тръбо- ответствие с технологичната документация и инструкциите за
проводи в ЯЕЦ
безопасност в ядрената централа
19.2. Обяснява технологията за откриване и отстраняване на повреди в съоръжения и инсталации
19.3. Прави технически преглед на съоръжения, арматура и тръбопроводи за ниско и високо налягане за установяване на повреди
или отклонения от нормалния режим на работа
19.4. Осигурява необходимите материали, инструменти, машини
и приспособления
19.5. Участва в следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни
изпитания
19.6. Контролира спазването на технологичната последователност
при различните видове операции
19.7. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при необходимост и в електронен вариант
20. Ръководи ремонта на детайли 20.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответи елементи от възли на енергийни ствие с техническата и технологичната документация и ядрената
съоръжения и тръбопроводи в ЯЕЦ безопасност
20.2. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения, арматура и тръбопроводи за ниско и високо налягане
20.3. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
20.4. Съгласува дейностите при ремонта
20.5. Организира ремонта на детайли и елементи от възли
20.6. Контролира отстраняването на повреди и дефекти в детайли и
елементи от възли, като спазва инструкциите и графика за ремонт
20.7. Попълва дневник за нарядите и ремонтната ведомост, при
необходимост и в електронен вариант
21. Извършва диагностика на съ- 21.1. Обяснява устройството на съоръженията и спецификата на
оръжения и инсталации, включи- тяхната експлоатация
телно в радиоактивна среда
21.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите
21.3. Прави външен и вътрешен оглед на съоръженията и инсталацията за откриване на дефекти, неизправности и повреди,
включително в радиоактивна среда
21.4. Анализира причините за отклонения от нормалния режим
на работа
21.5. Контролира индикаторите на технологични параметри

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

Компетенции

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
21.6. Анализира причините за възникнали повреди
21.7. Контролира отстраняването на откритите повреди
21.8. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи,
отчети, заявки, дневници, ведомости и др.

22. Въвежда съоръжения и инста- 22.1. Изготвя съпътстваща документация
лации в експлоатация
22.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
22.3. Организира единични и групови изпитания на машини и
съоръжения
22.4. Участва в екип при провеждане на 72-часова проба на съоръжения и инсталации
22.5. Организира отстраняването на открити при изпитанията
отклонения и повреди
22.6. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
23. Извършва експ лоатац и я на 23.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инстасъоръжения и инсталации
лациите, които управлява
23.2. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и диаграми
23.3. Извършва пускови операции в екип
23.4. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
23.5. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите
23.6. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и
съоръженията, като анализира отчетените данни
23.7. Участва в планово и аварийно спиране на съоръженията
23.8. Попълва денонощна ведомост на всеки час
23.9. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатацията на съоръжения и инсталации
Специфични за специалност 5220303 „Хидроенергетика“
24. Организира монтаж/демонтаж
на елементи и възли от хидротехнически съоръжения и тръбопроводи
във ВЕЦ

24.1. Описва предназначението, принципа на действие, устройството и основните конструкции на хидротехнически съоръжения и
тръбопроводи във ВЕЦ
24.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/
демонтаж на елементи и възли от хидротехнически съоръжения
и тръбопроводи във ВЕЦ
24.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа
с работни вещества, специализирани инструменти, измервателни
уреди и стендове, използвани при монтаж/демонтаж на хидротехнически съоръжения и тръбопроводи във ВЕЦ
24.4. Проучва техническата документация във връзка с предстоящия монтаж/демонтаж
24.5. Участва в подготовката на работната площадка при избора
и проверката на необходимото основно и специализирано оборудване и материали
24.6. Ръководи такелажни операции
24.7. Проверява количеството и качеството на извършената работа
за съответствие с документацията
24.8. Попълва специализирана документация за извършваните
дейности при съоръжения с повишена опасност (нарядна система),
при необходимост и в електронен вариант

25. Организира монтаж на инста- 25.1. Обяснява предназначението, принципа на действие и конлации, използващи възобновяеми струкциите на елементи и съоръжения от инсталациите и работенергийни източници
ните процеси в тях
25.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж
на инсталациите и съоръженията
25.3. Проучва техническата документация на инсталация, използваща възобновяеми енергийни източници
25.4. Съставя заявка за доставка на съоръжения и материали
25.5. Подготвя работната площадка, като избира и проверява необходимото основно и специализирано оборудване и материали
25.6. Ръководи монтаж/демонтаж на съоръжения, тръбопроводи
и арматура, като спазва технологичната последователност
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Обучаваният трябва да:
25.7. Проверява количеството и качеството на извършените монтажни операции за съответствие с документацията
25.8. Отчита изпълнението на монтажа в доклад за извършените
дейности

26. Извършва профилактика на 26.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съхидротехнически съоръжения, тръ- ответствие с технологичната документация
бопроводи и арматура във ВЕЦ
26.2. Обяснява технологията за откриване и отстраняване на повреди
26.3. Прави технически преглед на съоръжения, арматура и тръбопроводи за ниско и високо налягане, за установяване на повреди
или отклонения от нормалния режим на работа
26.4. Осигурява необходимите материали, инструменти, машини
и приспособления
26.5. Организира отстраняването на дефекти в елементи и възли
от хидротехнически съоръжения, тръбопроводи и арматура във
ВЕЦ, като прилага инструкциите за надеждна и безопасна работа
26.6. Участва в следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни
изпитания
26.7. Контролира спазването на технологичната последователност
при различните видове операции
26.8. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при необходимост и в електронен вариант
27. Контролира ремонта на детайли
и елементи от възли на хидротехнически съоръжения, тръбопроводи
и арматура във ВЕЦ

27.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие с техническата и технологичната документация
27.2. Описва възможните повреди и дефекти в хидротехнически
съоръжения и тръбопроводи във ВЕЦ
27.3. Отстранява установените при задължителните прегледи
повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи, спазвайки изискванията за качество и безопасност
27.4. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
27.5. Съгласува дейностите при ремонта
27.6. Организира ремонта на детайли и елементи от възли
27.7. Организира отстраняването на дефекти и повреди в детайли и
елементи от възли, като спазва инструкциите и графика за ремонт
27.8. Попълва дневник за нарядите и ремонтна ведомост, при
необходимост и в електронен вариант

28. Диагностицира съоръжения, 28.1. Обяснява устройството на съоръженията и спецификата на
тръбопроводи и арматура във ВЕЦ тяхната експлоатация
28.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите, анализирайки причините за отклонения от нормалния
режим на работа
28.3. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за откриване на дефекти, неизправности и повреди
28.4. Контролира индикаторите на технологични параметри
28.5. Анализира причините за възникнали повреди
28.6. Отстранява откритите повреди
28.7. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи,
отчети, заявки, дневници, ведомости и др.
29. Въвежда съоръжения и инста- 29.1. Изготвя съпътстваща документация
лации в експлоатация
29.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
29.3. Организира единични и групови изпитания на машини и
съоръжения
29.4. Участва в екип при провеждане на 72-часова проба на съоръжения и инсталации
29.5. Организира отстраняването на открити при изпитанията
отклонения и повреди
29.6. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
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30. Извършва експ лоатац и я на 30.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инстасъоръжения и инсталации
лациите, които управлява
30.2. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и диаграми
30.3. Извършва пускови операции
30.4. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите
30.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
30.6. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и
съоръженията, като анализира отчетените данни
30.7. Участва в планово и аварийно спиране на съоръженията
30.8. Попълва денонощна ведомост на всеки час
30.9. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация
на съоръженията и инсталациите
Специфична за специалност 5220306 „Газова техника“
31. Контролира работни процеси 31.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на
с газообразни горива
газообразни горива, използвани в газовата техника, и въздействието им върху околната среда
31.2. Обосновава екологичните изисквания при работа с газообразни горива
31.3. Oтчита параметри на газообразни горива от таблици и диаграми
31.4. Анализира характеристиките на горивни процеси
31.5. Коригира характеристиките на горивни процеси по време
на работа на съоръжението или инсталацията за постигане на
оптимални стойности
32. Работи с уреди за контрол и 32.1. Обяснява предназначението, приложението и конструкциите
регулиране параметрите на газа на регулаторите и разходомерите за газ
32.2. Описва принципа на действие и начините за регулиране и
отчитане параметрите на газа
32.3. Монтира/демонтира уредите за контрол и регулиране параметрите на газа при спазване на технологичните изисквания
32.4. Обслужва уредите за контрол и регулиране
32.5. Отчита параметрите на газа
32.6. Анализира стойностите на параметрите на газа
32.7. Взема решение за корекция на параметрите
33. Ръководи монтаж/демонтаж на
газови съоръжения, инсталации и
уреди и на системи за димоотвеждане и вентилация

33.1. Обяснява предназначението, принципа на действие, конструкциите на газови съоръжения, инсталации и уреди и системи за
димоотвеждане и вентилация
33.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/
демонтаж на газови съоръжения, инсталации и уреди и на системи
за димоотвеждане и вентилация в съответствие с инструкциите
33.3. Организира подготовката на работното място, като избира и
проверява необходимите материали и консумативи, специализирани инструменти, измервателни уреди, бутилки за газообразни
горива и стендове
33.4. Контролира технологичната последователност на операциите
при монтаж/демонтаж в съответствие с инструкциите
33.5. Извършва необходимите действия при възникване на критични ситуации на работното си място
33.6. Проверява количеството и качеството на извършените операции по монтаж/демонтаж за съответствие с документацията
33.7. Попълва специализирана документация за извършваните
дейности, при необходимост и в електронен вариант
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34. Изгражда газоразпределителни 34.1. Обяснява предназначението, класификацията и елементите
мрежи
на газоразпределителни мрежи
34.2. Разчита схеми на газоразпределителни мрежи
34.3. Обяснява изискванията, техниката и технологията на изграждане на газоразпределителни мрежи
34.4. Организира подготовката на работната площадка и необходимото основно и специализирано оборудване в съответствие с
инструкциите
34.5. Извършва строителните дейности в технологична последователност
34.6. Проверява количеството и качеството на извършените строителни дейности за съответствие с документацията
34.7. Попълва специализирана документация за извършваните
дейности при съоръжения с повишена опасност (нарядна система),
включително и в електронен вариант
35. Въвежда в експлоатация про- 35.1. Обяснява технологията за подготовка за пускане и за пусмишлени и сградни газови инста- кането в действие на промишлени и сградни газови инсталации
лации и разпределителни мрежи и разпределителни мрежи
35.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
35.3. Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
35.4. Организира тестването на промишлени и сградни газови инсталации и изпитването на разпределителни мрежи при спазване
изискванията на пожарната и аварийната безопасност
35.5. Анализира експлоатационните параметри на тестваната
инсталация или мрежа
35.6. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения и повреди в съответствие с техническата документация
35.7. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
35.8. Попълва констативен протокол за извършените дейности и
гаранционна карта на съоръжението
36. Диагностицира промишлени 36.1. Описва възможните повреди и дефекти в промишлени и
и сградни газови инсталации и сградни газови инсталации и разпределителни мрежи
разпределителни мрежи
36.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите
36.3. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за откриване на дефекти, неизправности и повреди
36.4. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения
от нормалния режим на работа
36.5. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
36.6. Контролира технологичната последователност при изпълнение
на ремонтните операции
36.7. Участва при възстановяване нормалната работа на инсталацията
36.8. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи,
отчети, заявки, дневници, ведомости, дневник за нарядите и др.
Специфични за специалност 5220308 „Възобновяеми енергийни източници“ (ВЕИ)
37. Ръководи монтаж/демонтаж на
съоръжения и инсталации за производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ)

37.1. Обяснява предназначението, принципа на действие
и конструкциите на съоръжения и елементи от инсталации за
производство на енергия от ВЕИ (слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните, приливите
и отливите, отпадни топлини, енергия от биомаса, индустриални
и битови отпадъци)
37.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/демонтаж на съоръжения, инсталации за производство на
енергия от ВЕИ в съответствие с инструкциите
37.3. Проучва проектната документация на съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ
37.4. Прилага методики за изчисление и избор на съоръжения и
инсталации с помощта на справочници и каталози
37.5. Проверява готовността на работната площадка, захранването
с ресурси, необходимото основно и специализирано оборудване
по заявка, съставена от него
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37.6. Контролира спазването на изискванията за безопасност
при съхранение на съоръжения, инструменти, уреди и стендове
според вида им
37.7. Съгласува дейностите при монтажа (приемане-предаване)
37.8. Контролира технологичната последователност на операциите
при монтаж/демонтаж в съответствие с инструкциите
37.9. Извършва необходимите действия при възникване на критични ситуации по време на монтажа
37.10. Изготвя доклад за извършените монтажни операции, при
необходимост и в електронен вариант

38. Въвежда в експлоатация съоръжения и инсталации за производство на енергия
от ВЕИ

38.1. Обяснява технологията за подготовка и пускане в действие
на съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ
38.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
38.3. Изготвя съпътстваща документация
38.4. Организира тестване и изпитания на съоръжения и инсталации съгласно инструкциите
38.5. Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
38.6. Участва в екип при провеждане на 72-часова проба на съоръжения и инсталации
38.7. Анализира експлоатационните параметри на тестваната
инсталация
38.8. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения и повреди в съответствие с техническата документация
38.9. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
38.10. Попълва констативен протокол за извършените дейности и
гаранционна карта на съоръжението

39. Диагностицира съоръжения и 39.1. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения и ининсталации за производство на сталации за производство на енергия от ВЕИ
енергия от ВЕИ
39.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите
39.3. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за откриване на дефекти, неизправности и повреди
39.4. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения
от нормалния режим на работа
39.5. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
39.6. Контролира технологичната последователност при изпълнение
на ремонтните операции
39.7. Участва при възстановяване нормалната работа на инсталацията
39.8. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи,
отчети, заявки, дневници, ведомости, дневник за нарядите и др.
40. Експлоатира съоръжени я и 40.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инстаинсталации за производство на лациите, които управлява
енергия от ВЕИ
40.2. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация
40.3. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и диаграми
40.4. Поддържа технологичните режими на работа на съоръженията и инсталациите
40.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
40.6. Анализира отчетените данни
40.7. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и
съоръженията след направена профилактика
40.8. Участва в планово и аварийно спиране на инсталации
40.9. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация
на съоръженията, инсталациите и мрежите
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41. Ръководи ремонта на детайли и 41.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответвъзли от съоръжения и инсталации ствие с техническата и технологичната документация
за производство на енергия от ВЕИ 41.2. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения и
инсталации за производство на енергия от ВЕИ
41.3. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
41.4. Съгласува дейностите при ремонта
41.5. Организира ремонта на детайли и възли от съоръжения и
инсталации
41.6. Контролира отстраняването на повреди и дефекти, като
спазва инструкциите и графика за ремонт
41.7. Попълва дневник за нарядите и ремонтната ведомост, при
необходимост и в електронен вариант
Специфични за специалност 5220309 „Топлотехника“
42. Ръководи монтаж/демонтаж 42.1. Обяснява предназначението, класификацията, принципа на
на топлотехнически съоръжения действие и конструкциите на елементи и съоръжения от абонатни
и инсталации
станции, отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни
инсталации
42.2. Проучва проектната документация
42.3. Прилага методики за изчисление и избор на съоръжения и
инсталации с помощта на справочници и каталози
42.4. Заснема участъци от инсталации и мрежи
42.5. Осигурява материали и необходимото основно и специализирано оборудване по заявка
42.6. Проверява готовността на работната площадка
42.7. Проверява годността и безопасността на съоръжението/инсталацията и съответствието със схемата на инсталацията
42.8. Контролира спазването на изискванията за безопасност
при съхранение на съоръжения, инструменти, уреди и стендове
според вида им
42.9. Съгласува дейностите при монтажа (приемане-предаване)
42.10. Попълва констативен протокол за извършените дейности,
при необходимост и в електронен вариант
43. Изгражда топлопреносни мрежи 43.1. Обяснява предназначението, класификацията и елементите
на топлопреносни мрежи
43.2. Разчита схеми на топлопреносни мрежи
43.3. Обяснява изискванията, техниката и технологията на изграждане на топлопреносни мрежи
43.4. Организира подготовката на работната площадка и необходимото оборудване в съответствие с инструкциите
43.5. Извършва строителните дейности в технологична последователност
43.6. Проверява количеството и качеството на извършената работа
за съответствие с документацията
44. Въвежда в експлоатация топло- 44.1. Обяснява изискванията, техниката и технологията на подтехнически съоръжения, инстала- готовката за пускане и пускане в действие на топлотехнически
ции и мрежи
съоръжения, инсталации и мрежи
44.2. Участва в обучението на екипа
44.3. Проверява готовността на работната площадка, необходимото
основно и специализирано оборудване и захранване с ресурси:
вода, ел. ток и др.
44.4. Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
44.5. Организира тестване и изпитания на топлотехнически съоръжения, инсталации и мрежи съгласно инструкциите
44.6. Анализира отклоненията от нормалния режим на работа
при тестване на съоръжението и възникналите повреди и дефекти
44.7. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения и повреди в съответствие с техническата документация
44.8. Възстановява нормалната работа на инсталацията след отстраняване на дефекти и повреди
44.9. Попълва констативен протокол за извършените дейности и
гаранционна карта на съоръжението
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45. Работи с флуорирани парни- 45.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на
кови газове
хладилни агенти, студоносители, масла и въздействието им върху
околната среда
45.2. Спазва изискванията и правилата за опазване на околната
среда при работа с флуорирани парникови газове и предотвратяване на пропуски в инсталациите
45.3. Отчита параметри на хладилни агенти от таблици и диаграми
45.4. Използва безопасно специализирани инструменти, измервателни уреди, бутилки за технически газове и стендове при работа
с флуорирани парникови газове
45.5. Овладява изтичане на флуорирани парникови газове от топлотехнически инсталации
46. Диагностицира топлотехни- 46.1. Обяснява възможните повреди и дефекти в топлотехничечески съоръжения, инсталации и ски съоръжения, инсталации и мрежи и начините за откриване
мрежи
и отстраняването им
46.2. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за откриване на дефекти, неизправности и повреди
46.3. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения
от нормалния режим на работа
46.4. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
46.5. Контролира технологичната последователност на операциите
за ремонт на съоръжения, инсталации и мрежи
46.6. Участва при възстановяване на нормалната работа на инсталацията
46.7. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи,
отчети, заявки, дневници, ведомости и др.
47. Експлоатира промишлени и 47.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инстасградни инсталации и топлопре- лациите, които управлява
носни мрежи
47.2. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация
47.3. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и диаграми
47.4. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите и мрежите
47.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
47.6. Анализира отчетените данни
47.7. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и
съоръженията след направена профилактика
47.8. Участва в планово и аварийно спиране на инсталации и мрежи
47.9. Попълва денонощна ведомост на всеки час
47.10. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация
на съоръженията, инсталациите и мрежите
48. Ръководи ремонта на топлотех- 48.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответнически съоръжения, инсталации ствие с техническата и технологичната документация
и мрежи
48.2. Описва възможните повреди и дефекти в топлотехнически
съоръжения, инсталации и мрежи
48.3. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
48.4. Съгласува дейностите при ремонта
48.5. Организира ремонта на детайли и възли от съоръжения,
инсталации и мрежи
48.6. Контролира отстраняването на повреди и дефекти, като
спазва инструкциите и графика за ремонт
48.7. Попълва дневник за нарядите и ремонтната ведомост, при
необходимост и в електронен вариант
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5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в учебни
работилници.
Обучението по практика може да се осъществява както в собствена, така и в наета база,
която отговаря на посочените условия.
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането включва: работно място на
обу чаващия (работна маса и стол), работно
място за всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска (електронна), мебели (шкафове за
различни цели), екран и стойки за окачване на
табла, чартборд и учебно-технически средства
(видеотехника, компютър, мултимедия и интернет); комплекти техническа документация (правилници; инструкции; проекти; работни карти;
нарядни бланки и др.), съвременна справочна и
каталожна литература, приложен софтуер, използван в различните специалности, електронна
професионална библиотека.
Към учебния кабинет задължително има и
хранилище за съхраняване на учебно-техническите средства и техниката.
За постигане на целите на обучението образователните институции, които провеж дат
обучение за професията „Техник на енергийни
съоръжения и инсталации“, имат задължително
обзаведени учебни кабинети по учебните предмети от общата и специфичната задължителна
професионална подготовка.
Работните места, съответстващи на нормативите за брой обучавани за една паралелка, са
разположени така, че да осигуряват необходимата видимост на учебната дъска и свободно
преминаване от едно до друго работно място.
За онагледяване на обучението са необходими: табла, схеми, слайдове; действащи макети,
модели и реални образци; учебни видеофилми; програмни продукти; електронни уроци,
каталози, инструкции, справочници, фирмени
материали и др.
5.2. Учебна работилница (лаборатория)
За обучение по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ са необходими
у чебни работилници по: шлосерство; общомонтажни операции и технически измервания;
заваряване; монтаж, обслужване и ремонт на
съоръженията от различните специалности.
Всички учебни работилници се обзавеждат с
машини и съоръжения, демонстрационни макети
и модели, действащи образци на конструкции
енергийна техника, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти, електронни
уроци, съобразени с формирането на практически умения у обу чаваните, мултимедийна
техника.
Учебната работилница осигурява работни
места за всичк и обу чавани и едно работно
място за учителя, които да са в съответствие
с изискванията за извършване на практическа
дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се
намират машини, съоръжения и др., необходими
за конкретната работа.
5.2.1. Учебна работилница по шлосерство
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Обзавеждане: работно място с менгеме за
всеки обучаван; настолна пробивна машина;
механична ножовка; шмиргел; ръчна електрическа пробивна машина; набор инструменти за:
очертаване и измерване; изпиляване, пробиване,
изсичане, рязане със и без снемане на стружка,
нарязване на резби, шабероване, райбероване,
нитачка.
5.2.2. Учебна работилница по общомонтажни
операции и технически измервания
Обзавеждане: работно място за всеки обучаван – с менгеме; комплект монтажни и шлосерски инструменти; специализирани инструменти – микрометър, индикатор, вътромер, хлабиномер, електронни и ултразвукови измервателни
уреди, лазерни нивелири и рулетки; клещи за
зегерки, скоба за изваждане на лагери, преса за
набиване, динамометричен ключ и др.; ръчна
електрическа пробивна машина; комплект за
изваждане на шпилки; хидравличен крик.
5.2.3. Учебна работилница по заваряване
Обзавеждане:
• за електродъгово заваряване: работно място
(пост) със заваръчен апарат, гъвкави кабели,
захранващо електрическо табло, заваръчна маса
с бордови смукател и вентилатор за местна
вентилация;
• за газо-кислородно заваряване и спояване
на медни тръби: работно място (газозаваръчен
пост) със заваръчна маса с бордови смукател
и вентилатор, стойка за закрепване, заваръчен
агрегат за ацетилен (аргонов с телоподаващо
устройство); маркучи и бутилки за кислород,
горивен газ и аргон, комплект горелки, резачи;
• инструменти: тръборез, тръбоог ъвачка,
пружина за огъване на медни и пластмасови
тръби, експандер, конусна дъска, клещи, чукчета за шлака, телена четка, секачи, шлосерски
чукове и др.;
• специализирани лични предпазни средства.
Учебната работилница отговаря на нормативните изисквания за вентилация, осветление,
противопожарна и аварийна безопасност.
5.3. Специализирана учебна база
Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от
топло-, ядрена и хидроенергетика
Работилницата се обзавежда като механична
работилница на термичните електроцентрали
(ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ) на територията (площадката)
на базова електроцентрала.
В помещението се обособяват:
• работно място (шлосерска маса с тръбно и
шлосерско менгеме) – за всеки обучаван;
• място за измерване на експозиции с йонизационни камери за индивидуален дозиметричен
контрол и за установяване на радиоактивни
замърсявания (за специалност „Ядрена енергетика“).
Обзавеждане:
• съоръжения, детайли и елементи от: помпи,
компресори, вентилатори, горелки, ежектори,
филтри, топлообменни апарати, слънчеви и
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фотоволтаични инсталации; парна и водна турбина, парогенератор, кондензатор; тръбопроводна
арматура за ниско и високо налягане и др.;
• инструменти: шлосерски, електротехнически
и специализирани монтьорски; шаблони; уреди
и инструменти за технически измервания;
• технически средства за измерване, автоматично управление и контрол на топлинни процеси: налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове, шум, ниво, радиация;
• специални приспособления и инструменти
за топло- и ядрената енергетика: универсална
траверса, контейнер за шпилки, тави, метални
палети, сапани, паяци, шегели и болтове с халка,
динамометрични ключове, пневматични гайковерти, приспособления с индикаторни часовници,
хидрозатвори, дозиметри, радиометри;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства.
Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от
газова техника:
• газови уреди за: готвене, местно локално
отопление, подгряване на вода за битови нужди
и отопление;
• съоръжения, детайли и макети от: газови
уреди, сградни и промишлени газови инсталации; слънчеви и фотоволтаични инсталации;
газорегулаторен пункт, спирателна, регулираща и предпазна арматура, газозамерно табло,
горивна техника;
• агрегат за челно заваряване с топъл елемент
и/или заваряване чрез електросъпротивителни
фитинги за полиетиленови тръби и необходимите
приспособления;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби, нарязване на тръбни резби, студена пресова
сглобка, пробиване на отвори и издълбаване на
канали в строителни конструкции, електротехнически дейности, строителни и зидаро-мазачески
дейности, изпълнение на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства;
• инсталация и депо за захранване с втечнени
въглеводородни газове.
В у чебната работилница по монта ж, обслужване и ремонт на съоръженията от газова
техника се предвижда изграждане на система за
аварийна вентилация, система за сигнализация
при загазяване, за да се изпълнят специфичните
изисквания за ПАБ.
Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията за
производство на енергия от ВЕИ:
• учебни макети и съоръжения, детайли и
елементи от: слънчеви колектори, фотоволтаици,
ветрогенератор, термопомпи, котли утилизато-
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ри, помпи, компресори и вентилатори; горивни
устройства за течни и газови биогорива; топлообменни апарати и др.;
• спирателна, регулираща и предпазна арматура, автоматични уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения и
съединения „профипрес“, инструменти и машини
за листов материал и изолации, пробиване на
отвори и издълбаване на канали в строителни
конструкции, електротехнически дейности, строителни и зидаро-мазачески дейности, изпълнение
на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
• стендове за изпитване на елементи и съоръжения;
• технически средства за измерване и контрол
на: налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове, шум, ниво, параметри
на вятъра и др.;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства.
За специалността „Топлотехника“ се препоръчва да се обзаведат отделни специализирани
учебни работилници:
Обза веж да не на у чебна рабо т и лница по
монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения
от топлинна техника:
• съоръжения, детайли и елементи от: отоплителни инсталации, топлопреносни мрежи,
абонатни станции; котли, помпи, компресори
и вентилатори; горивни устройства за течни и
газови горива; отоплителни тела; топлообменни
апарати; слънчеви инсталации и др.;
• спирателна, регулираща и предпазна арматура;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби, нарязване на тръбни резби, студена пресова
сглобка за полипропиленови тръби, пробиване
на отвори и издълбаване на канали в строителни
конструкции, електротехнически дейности, строителни и зидаро-мазачески дейности, изпълнение
на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
• стендове за топлинни и хидравлични изпитания на елементи и съоръжения;
• технически средства за измерване, автоматично управление и контрол на топлинни процеси: налягане, температура, разход, пропуски
и концентрация на газове, шум, ниво;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства.
Обза веж да не на у чебна рабо т и лница по
монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения
от хладилна техника:
• домашни абсорбционни и компресорни
хладилници; агрегати от хладилници; елементи
на електрическата инсталация; различни херметични компресори;
• хладилна мебел за търговската мрежа;
сглобяема хладилна камера с хладилен агрегат
(ниско- и среднотемпературна); автоматика за
хладилни камери и елементи на електрическата
инсталация;
• автономни к лиматизатори: прозоречни,
„Сплит система“; стенд на автоклиматик;
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• съоръжения, детайли и елементи от промишлени хладилни инсталации: помпи, вентилатори, компресори; топлообменници, спирателна,
регулираща и предпазна арматура; автоматични
уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения,
инструменти и машини за листов материал и
изолации, пробиване на отвори, електротехнически дейности, изпълнение на шлосерски и
монтажно-демонтажни операции;
• стендове за топлинни и хидравлични изпитания на елементи и съоръжения;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, влажност, разход,
скорост на въздуха, пропуски на хладилен агент,
концентрация на разтвори, шум, ниво;
• специализирани уреди и стендове за: изтегляне и рециклиране на фреон, вакуумиране и
зареждане на хладилна инсталация, манометричен блок, електронна везна, ханзел вентил и др.
В учебната работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от хладилната
техника се предвижда изграждане на система
за аварийна вентилация при обгазяване, за да
се изпълнят специфичните изисквания за ПАБ.
Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от
климатична и вентилационна техника:
• автономни к лиматизатори: прозоречни,
„Сплит система“;
• стенд на автоклиматик;
• климатична инсталация;
• съоръжения, детайли и елементи от: климатични и вентилационни инсталации, слънчеви
и фотоволтаични инсталации, спирателна, регулираща и предпазна арматура, автоматични
уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения,
инструменти и машини за листов материал,
пробиване на отвори, електротехнически дейности, строителни и зидаро-мазачески дейности,
изпълнение на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
• стендове за топлинни и хидравлични изпитания на елементи и съоръжения;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, влажност, разход,
скорост на въздуха, пропуски и концентрация
на газове, шум, ниво;
• специализирани уреди и стендове за: изтегляне и рециклиране на фреон, вакуумиране
и зареждане на хладилна инсталация, манометричен блок и др.
Учебните работилници се осигуряват с материли и консумативи, необходими за изпълнение
на учебно-производствените задачи, комплекти
техническа документация (правилници; инструкции; проекти; работни карти; нарядни бланки и
др.), справочна и каталожна литература.
6. Изисквания към обучаващите

ВЕСТНИК
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Професионалната подготовка по професията
„Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ по
специалности от професионални направления
„Машинно инженерство“, „Общо инженерство“,
„Материали и материалознание“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“
от област на висше образование „Технически
науки“ и по специалности от професионално
направление „Икономика“ от област на висше
образование „Социални, стопански и правни
науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от
2002 г.), и съответстващи на учебните предмети
(модули) от професионалната подготовка.
В случаите, когато обучаваните получават
правоспособност за упражняване на съответната
специалност, обучаващите следва да притежават
съответната правоспособност от същата или
по-висока степен.
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НАРЕДБА № 41
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
522040 „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“ от област на образование
„Техника“ и професионално направление 522
„Електротехника и енергетика“ 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 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалностите 5220401 „Топлоенергетика“,
5220402 „Ядрена енергетика“, 5220403 „Хидроенергетика“, 5220406 „Газова техника“,
5220408 „Възобновяеми енергийни източници“
и 5220409 „Топлотехника“.
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 специалностите по чл. 2.

С Т Р.
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Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

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 522040 „Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“ 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.

5220401

Топлоенергетика

Втора

5220402

Ядрена енергетика Втора

5220403

Хидроенергетика

Втора

5220406

Газова техника

Втора

5220408

Възобновяеми енер- Втора
гийни източници

5220409

Топлотехника

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 и отменя Наредба № 7
от 2005 г. за придобиване на квалификация по
професия „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“ (ДВ, бр. 29 от 2005 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 „Монтьор
на енергийни съоръжения и инсталации“
Професионално направление:
522

Електротехника и енергетика

Наименование на професията:
522040

Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации

Втора

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от
министъра на образованието, младежта и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г.,
Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед
№ РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование
или завършен клас от средното образование при
срок на обучението до 4 години (рамкова програма
Б) или завършено основно образование при срок
на обучението 4 години (рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението
1 година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението
4 години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ с придобиване
на втора степен на професионална квалификация
от кандидатите не се изисква входящо квалификационно равнище или професионален опит.
На кандидат за обучение, който няма придобита степен на професионална квалификация, но
притежава професионален опит по професията
„Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, след проверка компетенциите се признават
и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответната професия.
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2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински,
акционерни и еднолични дружества с предмет
на дейност eлектро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация,
вентилация и хладилна техника, използващи
конвенциона лни и възобновяеми енергийни
източници.
Работата на монтьора включва дейности с
комплексен характер, извършвани при изменящи
се условия, и изисква познаване на организацията
на труда, на използваните материали и инструменти, предназначението на крайния продукт и
технологията на производствения процес.
Монтьорът изработва елементи на инсталации и съоръжения, сглобява и разглобява съоръжения от готови възли, извършва монтаж и
демонтаж на съоръжения, инсталации и мрежи,
участва при тестване на съоръжения и инсталации и извършва профилактика (поддържане
и ремонт) на съоръжения и инсталации, като
ползва необходимите машини, инструменти и
подемно-транспортна техника. Работи с техническа документация и приложен софтуер. Спазва
правилата за пожарна и аварийна безопасност
и опазва околната среда.
Монтьорът работи в среда, характеризираща се с високи или ниски температури, шум и
вибрации, опасни газове и работни вещества,
включително при условия на потенциална опасност от аварийни ситуации.
Работното време е с нормална продължителност съгласно действащото трудово законодателство. Монтьорът със специалности: „Газова
техника“, „Възобновяеми енергийни източници“
и „Топлотехника“ работи при необходимост в
почивните и празничните дни и на смени при
аварийни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Монтьорът, работещ като оператор на машини и съоръжения, наблюдава на място производствените процеси и съоръжения на 8- или
12-часови смени.
Той носи отговорност за качеството на своята
работа, за опазването на предметите и средствата
на труда, на фирмената тайна и поверителната
информация, осигурява безопасност за себе си
и за другите, опазва околната среда. В някои
случаи се включват и задачи по контрол на
други работници.
Монтьорът обикновено работи в екип, за което
се изискват дисциплинираност, търпение, упоритост, отговорност, самоконтрол, коректност и
лоялност. От него се изисква да има готовност
за кариерно развитие и повишаване на квалификацията, умения за пренагласа, способност
за откриване и раз познаване на специфични

сигнали в трудовата дейност, концентрация
на вниманието и наблюдателност.
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Мон т ьор ът на енерг и й н и с ъор ъ жен и я и
инсталации работи със суровини и материали
(конструкционни, топло – и хидроизолационни,
антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества, хладилни агенти, студоносители
и горива); техническа документация (специализирана справочна и каталожна литература, конструктивна документация, компютър, приложен
софтуер, професионална библиотека); основни
и специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления, измервателна апаратура
и съоръжения; лични предпазни средства и
работно облекло.
За у п ра ж н яващ и я п рофеси я та „Мон т ьор
на енергийни съоръжени я и инста лации“ с
п ри доби та вт ора с т епен на п рофесиона л на
квалификация в зависимост от специалността
се изискват следните свидетелства за правоспособност:
– сертификат за работа с флуорирани парникови газове – категории ІV ÷ І Регламент
(ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 17.05.2006 г., необходим при
извършване на дейности по експлоатация на
съоръжения, съдържащи хладилни агенти, в
съответствие с изискванията на Наредбата за
установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС № 336
от 2008 г. (ДВ, бр. 3 от 2009 г.);
– свидетелство за правоспособност по заваряване:
• заварчик на ъглови шевове – Е2 и Е3, и
заварчик на листов материал – G2;
• спойчик на медни тръби с твърд припой,
в съответствие с Наредба № 7 от 2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност по заваряване, издадена
от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 100 от 2002 г.), и Наредбата за устройството
и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ,
приета с ПМС № 171 от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от
2004 г.), в сила от 19.08.2008 г.;
– свидетелство за правоспособност:
• машинист на котли с високо налягане – ІІ
или І степен;
• машинист на енергийни котли;
• оператор на енергиен блок,
в съответствие с Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на
правоспособност за упражняване на професия
по обслужване на парни и водогрейни котли,
издадена от минист ъра на образованието и
науката и министъра на труда и социалната
политика (ДВ, бр. 9 от 2001 г.), и Наредбата
за устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 2008 г. (ДВ,
бр. 64 от 2008 г.).

С Т Р.
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2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по дадена специалност,
може да се обучава по друга специалност от
професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за вси ч к и п рофесиона л н и на п ра влен и я,
и отрасловата задължителна професионална
подготовка – единна за всички професии от
професионално направление „Електротехника
и енергетика“, както и част от специфичната
за професията задължителна професионална
подготовка, се зачита.
Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации“, може да
се обучава по друга професия от професионално
направление „Електротехника и енергетика“,
като обучението му по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професиона лни направлени я, и от расловата
задължителна професионална подготовка се
зачита.
Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор
на енергийни съоръжения и инсталации“, може
да продължи обучението си за придобиване на
трета степен на професионална квалификация
по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“.
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 о т 30.05.2011 г. и
№ РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на квалификация
по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ могат да постъпват на
работа на длъжности (професии) от единични
групи 7124-2006 Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации, 7124-2007 Работник,
ремонт на топлинна изолация, 7233-2004 Котляр,
ремонт на енергийни агрегати и съоръжения,
7233-2009 Механик, промишлено оборудване,
7233-2011 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване, 7233-2029 Монтьор, хидроенергийно оборудване, 7233-2030 Монтьор, поддръжка
на инсталации и оборудване, 3131-3021 Оператор,
слънчева електроцентрала, 3131-3020 Оператор,
парогенератор (производство на електроенергия),
3131-3025 Операт ор, х и д роелек т роцен т ра ла,
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД. Лицата, придобили
втора степен на професионална квалификация по
професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“, могат да заемат длъжности от
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единична група 3115 „Машинни техници“ в случаите, когато фирмата предоставя възможности
на лицата да повишават квалификацията си.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и п ри ла га основн и т е п ра ви ла за
безопасна работа на работното място, опазва
околната среда;
• попълва бланки, изготвя справки, отчети,
съставя протоколи, CV, молба и др.;
• осъществява ефективна комуникация в
работен екип;
• познава пазарните отношения, правата
и задълженията си като участник в трудовия
процес съгласно Кодекса на труда;
• разбира договорните отношения меж ду
работодател и работник и прилага усвоените
икономическ и и т рудовоправни знани я при
упражняване на професията;
• познава организацията на предприятието
(фирмата) и правомощията на длъжностните
лица;
• познава нормативни документи, закони,
наредби и постановления, както и съответствието
им с eвропейското законодателство;
• намира и съхранява информация в компютър и ползва интернет и електронна поща,
включително на чужд език;
• оценява конкретните ситуации на работното
място и съобразно с тях извършва трудовите
дейности;
• попълва работна документация – формуляри, дневници, протоколи и др., за извършените
дейности;
• по ема о т г оворно с т з а и зп ъ л нен ие на
трудовите задачи, съответстващи на неговите
компетенции; съдейства и т ърси помощ от
членовете на екипа;
• разбира своята роля в дейността на фирмата
и се старае да повишава квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Електротехника и енергетика“
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
• знае и прилага изискванията и разпоредбите
на нормативните документи, регламентиращи
дейностите в електротехниката и енергетиката
и опазването на околната среда;
• разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация – наредби,
п ра ви л н и ц и, и нс т ру к ц и и, к ата лози, схем и,
чертежи и др.;
• знае свойствата на основните суровини и
материали, използвани в електротехниката и
енергетиката, технологичното им предназначение, транспорт и съхранение;
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• работи безопасно с основни шлосерски и
общомонтажни инструменти, уреди, машини,
приспособления и заваръчна техника;
• познава основните подемно-транспортни
съоръжения и изискванията за работа с тях;
• умее да извършва такелажни операции;
• знае основните понятия, закони и закономерности в електротехниката и използва технически средства за измерване на електрически
величини;
• познава енергоспестяващи тех нологии,
използвани в професията.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава физическата същност на основни
топлотехнически и електрически величини и
използва технически средства за измерването им;
• знае основни понятия, закони и процеси
в хидро- и газодинамиката, термодинамиката
и топлопренасянето и тяхното приложение в
енергийните съоръжения;
• познава предназначението и конструкциите
на машинни елементи, детайли, възли и апарати;
• извършва монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли и
възли;
• познава и използва стандартните графични и буквени означения на уреди, елементи и
съоръжения в чертежи и схеми;
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• познава устройството, принципа на действие и различни конструкции на хидравлични
машини;
• познава предназначението, устройството и
принципа на действие на енергийни съоръжения
и инсталации и начините за инсталиране;
• различава начините за производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници
и използването є;
• работи безопасно със суровини и материали, специализирани инструменти, измервателни
уреди и стендове, използвани в специалността;
• знае и прилага технологията на газо-кислородно и аргоново заваряване и спояване на
метални и неметални тръби;
• спазва технологичната последователност
при изработване на елементи от инсталации и
съоръжения;
• познава изискванията и правилата за провеждане на профилактика и ремонт на съоръжения, инсталации и мрежи;
• извършва в технологична последователност
операциите, свързани с монтаж, демонтаж и
електромонтаж, с профилактика и ремонт на
енергийните съоръжения и инсталации;
• отстранява повреди и дефекти по съоръженията и тръбопроводите;
• познава изискванията за подготовка, пускане в действие и въвеждане в експлоатация
на съоръжения и инсталации;
• анализира експлоатационните параметри
на съоръжения и инсталации.

4. Резултати от ученето

Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“
1. Изпълнява шлосерски и заваръчни операции 1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд, санитарно-хигиенните изисквания за
работното място и действията за оказване на долекарска
помощ при инциденти
1.2. Обяснява предназначението на основните видове
инструменти, уреди, машини, приспособления и технологията за извършване на различни шлосерски и
заваръчни операции
1.3. Избира подходящите инструменти, уреди, машини и
приспособления за изпълнение на съответните операции
1.4. Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и
спояване на метални и неметални тръби при спазване
на технологичния ред и изискванията за безопасност
1.5. Извършва шлосерски операции (рязане, огъване,
пилене, шлифоване и др.) при спазване на технологичния ред и изискванията за безопасност
1.6. Ползва лични предпазни средства и индивидуална
екипировка
1.7. Спазва хигиена на работното място
1.8. Поддържа инструментите в изправност
1.9. Опазва себе си и другите по време на работа
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

2. Извършва такелажни операции с подемно- 2.1. Обяснява предназначението на основните подемнотранспортна техника
транспортни машини, съоръжения и приспособления
2.2. Спазва правилата за здравословни и безопасни
условия на труд
2.3. Избира такелажни средства според вида на елементите за окачване
2.4. Окачва товарите съгласно технологията за работа
с подемно-транспортна техника
3. Извършва монтажно-демонтажни и ремонт- 3.1. Обяснява предназначението и приложението на
ни операции с машинни елементи, детайли машинни елементи, детайли и възли
и възли
3.2. Обяснява технологията на монтаж, демонтаж и
ремонт с тях и последиците от неспазването є
3.3. Описва свойствата, приложението, маркирането
и начините за съхранение на основни суровини, конструкционни и експлоатационни материали, горива и
работни вещества
3.4. Идентифицира уреди, елементи и съоръжения в
чертежи и схеми по стандартните графични и буквени
означения
3.5. Извлича информация за размерите, вида и начина
на сглобяване на детайлите и възлите от конструктивните чертежи на изделието
3.6. Използва подходящите за дейността суровини,
материали, работни вещества, инструменти, приспособления и резервни части, лични предпазни средства
и индивидуална екипировка
3.7. Сглобява/разглобява възли и детайли в технологичен ред
3.8. Ремонтира детайлите и възлите след оценяване на
годността им
3.9. Разпознава опасните ситуации, които могат да
възникнат по време на работа
3.10. Проверява резултата от извършените операции
чрез контрол на размерите и допустимите отклонения
4. Изработва елементи от инсталации и съ- 4.1. Идентифицира елементите от съоръжения и иноръжения
сталации
4.2. Обяснява предназначението и приложението им
4.3. Обяснява техниката и технологията за изработване
на елементи от съоръжения и инсталации
4.4. Обяснява съдържанието на техническата, конструктивната и технологичната документация за съоръжения
и инсталации
4.5. Извлича информация от документацията за размерите, формата и технологичната последователност
за изработване на елемента
4.6. Извършва операциите по изработване на елемента
при спазване изискванията на технологията
4.7. Проверява точността на извършените операции
за съответствие с конструктивната документация на
елемента
4.8. Попълва отчет и технологична карта за извършените операции
4.9. Спазва хигиена на работното място, като отстранява
и неутрализира излезли от употреба детайли, възли,
материали и др.
4.10. Поддържа инструментите в изправност
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

5. Сглобява/разглобява хидравлични машини 5.1. Обяснява устройството, действието и конструкции топлообменни апарати от готови възли
ите на хидравлични машини (помпи, компресори и
вентилатори) и топлообменни апарати
5.2. Описва технологията на сглобяване/разглобяване
на хидравлични машини и топлообменни апарати
5.3. Подготвя работното място, като избира инструменти за монтаж, заявява материали – миещи, смазващи,
антикорозионни, уплътняващи и др.
5.4. Отчита технически данни и изисквания (от паспорта)
към готовото съоръжение или топлообменен апарат
5.5. Извършва операциите, като спазва технологична
последователност в съответствие с техническата документация на машината или апарата
5.6. Сравнява експлоатационните характеристики на
готовото съоръжение с цел установяване на пригодност
за експлоатация
5.7. Отчита изпълнението в доклад за извършените
дейности
6. Измерва основни топлотехнически и елек- 6.1. Описва същността на основните топлотехнически
трически величини
и електрически величини
6.2. Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на основните топлотехнически и
електрически величини
6.3. Избира подходящите технически средства за измерване
6.4. Спазва правилата за здравословни и безопасни
условия на труд при работа с измервателни уреди
6.5. Отчита показанията на уредите
6.6. Записва данните от измерванията в стандартен
протокол или денонощна ведомост
7. Извършва топлотехнически и хидравлични 7.1. Дефинира основните понятия, закони и процеси
пресмятания
в хидро- и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето
7.2. Обяснява основните термодинамични кръгови
процеси
7.3. Прилага законите и процесите при решаване на
задачи за определяне стойностите на топлотехнически
и хидравлични величини
7.4. Работи с таблици и диаграми за отчитане на топлотехнически и хидравлични параметри
8. Осъществява комуникация на различни 8.1. Дефинира обектите и субектите на пазара на труда
равнища
и икономическите процеси, явления и отношения
8.2. Познава нормативните документи, закони, наредби
и постановления, свързани с професията
8.3. Обяснява съответствието между българското и
европейското законодателство в професията
8.4. Създава електронен вариант на документ (текст,
графика и таблица)
8.5. Обменя информация чрез интернет и електронна
поща
8.6. Обяснява структурата на стопанската организация и трудовоправните взаимоотношения (заплащане
на труда, социални права, осигуровки, данъци и др.)
съгласно Кодекса на труда
8.7. Спазва йерархичната подчиненост във фирмата
8.8. Показва способност да работи в екип
8.9. Защитава работните отчети пред ръководителя
на екипа
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

9. Различава начините за използване на енер- 9.1. Обяснява приложението на енергоспестяващите
госпестяващи технологии
технологии, икономическия и екологичния ефект от
използването на възобновяемите енергийни източници
9.2. Описва принципа на действие, устройството и работните процеси в инсталации, използващи възобновяеми
енергийни източници
9.3. Разчита схеми на инсталации, използващи различни
енергоизточници
9.4. Прави сравнителни изводи за приложението на
инсталации, използващи енергоспестяващи технологии
Специфични за специалност 5220401 „Топлоенергетика“
10. Монтира/демонтира елементи и възли от 10.1. Описва предназначението, принципа на действие,
енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ устройството, работните процеси и основните конструкции на енергийни съоръжения и тръбопроводи,
техните детайли и възли
10.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията
на монтаж/демонтаж на елементи и възли от енергийни
съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ, както и последиците от неспазването им
10.3. Описва предназначението и правилата за безопасна
работа с работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани
при монтажа и демонтажа на енергийни съоръжения
10.4. Участва в подготовката на работната площадка
при избора на необходимото основно и специализирано
оборудване и материали
10.5. Участва при извършване на такелажни операции
10.6. Извършва операциите при монтаж (демонтаж),
като спазва технологичната последователност и изискванията за надеждна и безопасна работа
10.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности при съоръжения с повишена опасност
(нарядна система), включително и в електронен вариант
11. Извършва профилактика на енергийни 11.1. Обяснява правилата за провеждане на профилаксъоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ
тика в съответствие с технологичната документация
11.2. Прави пълен оглед на съоръжения, арматура и
тръбопроводи за ниско и високо налягане за установяване на дефекти или отклонения от нормалния режим
на работа
11.3. Почиства елементи от съоръжения и тръбопроводи
с предвидените в инструкциите материали и средства
11.4. Отстранява откритите дефекти, като спазва технологичната последователност при различните видове
операции
11.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна безопасност
11.6. Посочва рисковете от замърсяване на околната
среда и дейностите за опазването є
11.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки
технологията за събиране и рециклиране
11.8. Попълва протокол с резултатите от извършената
профилактика, при необходимост и в електронен вариант
12. Ремонтира детайли и елементи от възли на 12.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности
енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ в съответствие с техническата и технологичната документация
12.2. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения, арматура и тръбопроводи за ниско и високо
налягане
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
12.3. Отстранява повреди в съоръжения, арматура и
тръбопроводи, спазвайки изискванията за качество и
безопасност
12.4. Извършва ремонтни операции на детайли и елементи от възли, като спазва инструкциите за ремонт
12.5. Спазва действащите документи и правилата за
опазване на околната среда
12.6. Попълва ремонтната ведомост

Специфични за специалност 5220402 „Ядрена енергетика“
13. Монтира/демонтира елементи и възли от 13.1. Описва вярно предназначението, принципа на
енергийни съоръжения и тръбопроводи в ЯЕЦ действие, устройството, работните процеси и основните
конструкции на енергийни съоръжения и тръбопроводи,
техните детайли и възли
13.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на демонтаж и монтаж на елементи и възли от
енергийни съоръжения и тръбопроводи в ЯЕЦ, както
и последиците от неспазването им
13.3. Описва предназначението и правилата за безопасна
работа с работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани
при монтажа и и демонтажа на енергийни съоръжения
13.4. Участва при извършване на такелажни операции
в екип
13.5. Извършва операциите при монтаж (демонтаж)
на елементи и възли в технологична последователност
13.6. Спазва изисквания за надеждна и безопасна работа
при монтаж (демонтаж)
13.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности при съоръжения с повишена опасност
(нарядна система)
14. Извършва профилактика на енергийни 14.1. Обяснява правилата за провеждане на профилаксъоръжения и тръбопроводи в ЯЕЦ
тика в съответствие с технологичната документация
и ядрената безопасност
14.2. Прави пълен оглед на съоръжения, арматура и
тръбопроводи за ниско и високо налягане, за установяване на дефекти или отклонения от нормалния
режим на работа
14.3. Почиства елементи от съоръжения и тръбопроводи
с предвидените в инструкциите материали и средства
14.4. Отстранява дефекти в съоръжения, арматура и
тръбопроводи, спазвайки технологичната последователност при различните видове операции
14.5. Посочва рисковете от замърсяване на околната
среда и дейностите за опазването й
14.6. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки
технологията за събиране и рециклиране
14.7. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна безопасност
15. Ремонтира детайли и елементи от възли на 15.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности
енергийни съоръжения и тръбопроводи в ЯЕЦ в съответствие с техническата и технологичната документация и ядрената безопасност
15.2. Описва възможните повреди и дефекти в арматура,
съоръжения и тръбопроводи за ниско и високо налягане
15.3. Отстранява установените при задължителните прегледи повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи,
като спазва изискванията за качество и безопасност
15.4. Извършва операциите при ремонт, без да замърсява околната среда
15.5. Попълва протокол за извършен ремонт
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Специфични за специалност 5220403 „Хидроенергетика“
16. Монтира/демонтира елементи и възли от 16.1. Описва вярно предназначението, принципа на
хидротехнически съоръжения и тръбопроводи действие, устройството и основните конструкции на
в конвенционална ВЕЦ
хидротехнически съоръжения и тръбопроводи във ВЕЦ
16.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията
на монтаж/демонтаж на елементи и възли от хидротехнически съоръжения и тръбопроводи във ВЕЦ, както
и последиците от неспазването им
16.3. Описва предназначението и правилата за безопасна
работа с работни вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани при
монтаж/демонтаж на хидротехнически съоръжения и
тръбопроводи във ВЕЦ
16.4. Участва в подготовката на работната площадка,
при избора на необходимото основно и специализирано
оборудване и материали
16.5. Спазва технологичната последователност на операциите при монтаж/демонтаж
16.6. Прилага изискванията за трайност, сигурност и
безопасност на монтираните съоръжения
16.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности (нарядна система)
17. Монтира инсталация, използваща възобно- 17.1. Обяснява предназначението, принципа на действие
вяеми енергийни източници
и конструкциите на елементи и съоръжения от инсталациите и работните процеси в тях
17.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията
на монтаж/демонтаж на инсталациите и съоръженията
17.3. Участва при подготовката на работната площадка
и избор на необходимото оборудване
17.4. Извършва операциите при монтаж/демонтаж на
съоръжения, тръбопроводи и арматура, като спазва
технологична последователност
17.5. Отчита изпълнението на дейности в доклад
18. Извършва профилактика на хидротехни- 18.1. Обяснява правилата за профилактика в съответчески съоръжения, тръбопроводи и арматура ствие с технологичната документация
във ВЕЦ
18.2. Прави пълен оглед на хидротехническите съоръжения, тръбопроводи и арматура във ВЕЦ за установяване на дефекти или отклонения от нормалния
режим на работа
18.3. Почиства елементи от съоръжения и инсталации
с предвидените в инструкциите материали и средства
18.4. Отстранява дефекти в елементи и възли от хидротехнически съоръжения, тръбопроводи и арматура
във ВЕЦ надеждно и безопасно
18.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна безопасност
18.6. Обяснява рисковете от замърсяване на околната
среда и дейностите за опазването є
18.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки
технологията за събиране и рециклиране
18.8. Попълва протокол с резултатите от извършената
профилактика, включително и в електронен вариант
19. Ремонтира детайли и елементи от възли на 19.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности
хидротехнически съоръжения, тръбопроводи в съответствие с техническата и технологичната дои арматура във ВЕЦ
кументация
19.2. Описва възможните повреди и дефекти в хидротехнически съоръжения и тръбопроводи във ВЕЦ
19.3. Отстранява установените при задължителните прегледи повреди в съоръжения, тръбопроводи и арматура,
като спазва изискванията за качество и безопасност
19.4. Извършва операциите при ремонт, без да замърсява околната среда
19.5. Попълва протокол за извършен ремонт
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Специфични за специалност 5220406 „Газова техника“
20. Работи с газообразни горива

20.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на газообразни горива, използвани в газовата
техника, и въздействието им върху околната среда
20.2. Oтчита параметри на газообразни горива от таблици и диаграми
20.3. Обосновава екологичните нормативни изисквания
при работа с газообразни горива
20.4. Обяснява рисковете от замърсяване на околната
среда и дейностите за опазването є
20.5 Спазва действащите нормативни документи и
правилата за опазване на околната среда
20.6. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки
технологията за събиране и рециклиране
20.7. Коригира характеристиките на горивния процес
съобразно екологичните норми

21. Работи с уреди за контрол и регулиране 21.1. Обяснява предназначението, приложението и
параметрите на газа
конструкциите на регулаторите и разходомерите за газ
21.2. Описва принципа на действие и начините за регулиране и отчитане параметрите на газа
21.3. Монтира/демонтира уредите за контрол и регулиране параметрите на газа при спазване на технологичните
изисквания и инструкциите на фирмите производители
21.4. Обслужва уредите за контрол и регулиране
21.5. Отчита параметрите на газа
22. Монтира/демонтира газови съоръжения, 22.1. Обяснява вярно предназначението, принципа на
инсталации и уреди и системи за димоотвеж- действие, конструкциите на газови съоръжения, инстадане и вентилация
лации, уреди и системи за димоотвеждане и вентилация
22.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията
на монтаж/демонтаж на газови съоръжения, инсталации
и уреди и системи за димоотвеждане и вентилация в
съответствие с инструкциите
22.3. Подготвя работното място, необходимите материали и консумативи, специализираните инструменти,
измервателни уреди, бутилки за газообразни горива и
стендове
22.4. Извършва операциите при монтаж/демонтаж
безопасно, спазвайки инструкциите на производителя
22.5. Проверява изпълнението на монтажа за съответствие с проекта
23. Участва при изграждане на газоразпреде- 23.1. Обяснява предназначението, класификацията и
лителни мрежи
елементите на газоразпределителни мрежи
23.2. Разчита схеми на газоразпределителни мрежи
23.3. Обяснява изискванията, техниката и технологията
на изграждане на газоразпределителни мрежи
23.4. Подготвя работната площадка и необходимото
основно и специализирано оборудване в съответствие
с инструкциите
23.5. Изгражда в екип газоразпределителна мрежа
при спазване на технологична последователност на
операциите
24. Взема участие при въвеждане в експло- 24.1. Обяснява изискванията за подготовка и въвежатация на промишлени и сградни газови дане в експлоатация на промишлени и сградни газови
инсталации и разпределителни мрежи
инсталации и разпределителни мрежи
24.2. Монтира измервателни уреди и системи за контрол
според предназначението им
24.3. Проверява функционалността на предпазната и
регулиращата арматура
24.4. Осигурява захранване с ресурси: газ, вода, ел.
ток и др.
24.5. Изпитва промишлени и сградни газови инсталации и разпределителни мрежи в екип при спазване
изискванията на пожарната и аварийната безопасност
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24.6. Измерва експлоатационните параметри на тестваната инсталация или мрежа с подходящи измервателни уреди

25. Извършва профилактика и ремонт на 25.1. Обяснява правилата за провеждане на
промишлени и сградни газови инсталации и профилактика в съответствие с технологичната докуразпределителни мрежи
ментация
25.2. Описва възможните повреди и дефекти в промишлени и сградни газови инсталации и разпределителни
мрежи
25.3. Описва вярно технологията на ремонтните дейности
25.4. Извършва оглед на съоръженията, уредите и
газопроводите при профилактика за установяване на
дефекти и пропуски на газ
25.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна безопасност
25.6. Извършва дейностите по профилактика и ремонт,
като спазва производствените инструкции
25.7. Участва при възстановяване нормалната работа
на инсталацията
Специфични за специалност 5220408 „Възобновяеми енергийни източници“
26. Монтира/демонтира съоръжения и ин- 26.1. Обяснява същността на видовете възобновяеми
ста лации за производство на енерги я от енергийни източници (слънчева, вятърна, водна и геовъзобновяеми енергийни източници (ВЕИ) термална енергия, включително енергия на вълните,
приливите и отливите, отпадни топлини, енергия от
биомаса, индустриални и битови отпадъци)
26.2. Обяснява принципа на действие, работни процеси,
елементи и съоръжения от инсталации за производство
на енергия от ВЕИ
26.3. Разчита схеми на съоръжения и инсталации за
производство на енергия от ВЕИ
26.4. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/демонтаж на видовете съоръжения и
инсталации, както и последиците от неспазването им
26.5. Подготвя работната площадка, като избира и
проверява необходимото основно и специализирано
оборудване
26.6. Извършва операциите при монтаж/демонтаж в
технологична последователност
26.7. Извършва електромонтажни операции в съответствие с техническата документация
26.8. Проверява качеството на монтажа за съответствие
с монтажната схема
26.9. Попълва протокол за извършените дейности, при
необходимост и в електронен вариант
27. Участва при подготовка, пускане в действие 27.1. Обяснява изискванията, техниката и технологията
и въвеждане в експлоатация на съоръжения и на подготовка за пускане, пускане в действие и въвежинсталации за производство на енергия от ВЕИ дане в експлоатация на съоръжения и инсталации за
производство на енергия от ВЕИ
27.2. Участва в подготовката на работната площадка и
захранването с ресурси на инсталацията
27.3. Монтира измервателни уреди и системи за контрол
според предназначението им
27.4. Проверява действието на предпазната и регулиращата арматура, експлоатационните параметри
на съоръжението и инсталацията за установяване на
пригодност за експлоатация
27.5. Изпитва в екип съоръженията и инсталациите
27.6. Следи експлоатационните режими на съоръженията и инсталациите за отклонения от нормалния
режим на работа
27.7. Възстановява нормалната работа след отстраняване
на дефектите и повредите
27.8. Попълва специализирана документация за извършваните дейности
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28. Извършва профилактика на съоръжения и 28.1. Обяснява правилата за провеждане на профилакинсталации за производство на енергия от ВЕИ тика в съответствие с технологичната документация на
съоръжения и инсталации за производство на енергия
от слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия,
включително енергия на вълните, приливите и отливите,
отпадни топлини, енергия от биомаса, индустриални
и битови отпадъци
28.2. Прави пълен оглед на съоръженията и инсталациите за установяване на дефекти или отклонения от
нормалния режим на работа
28.3. Почиства елементи от съоръжения и инсталации
с предвидените в инструкциите материали и средства
28.4. Отстранява дефекти в елементи и възли от съоръжения и инсталации, като спазва технологичната
последователност
28.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна безопасност
28.6. Посочва рисковете от замърсяване на околната
среда и дейностите за опазването є
28.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки
технологията за събиране и рециклиране
28.8. Попълва протокол с резултатите от извършената
профилактика, при необходимост и в електронен вариант
29. Извършва ремонт на детайли и възли от 29.1. Описва възможните повреди в съоръжения и инсъоръжения и инсталации за производство сталации за получаване на енергия от ВЕИ
на енергия от ВЕИ
29.2. Описва вярно технологията на ремонтните дейности
29.3. Подменя елементи, детайли и възли от съоръжения и инсталации
29.4. Отстранява установени повреди в съоръжения и
инсталации, като спазва изискванията за качество и
безопасност
29.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна безопасност
29.6. Извършва ремонтните операции, без да замърсява
околната среда
29.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности
Специфични за специалност 5220409 „Топлотехника“
30. Монтира/демонтира топлотех ническ и 30.1. Обяснява предназначението, класификацията,
съоръжения, инсталации и мрежи
принципа на действие, работните процеси и конструкции
на елементи и съоръжения от топлопреносни мрежи,
абонатни станции, отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации
30.2. Разчита схеми на инсталации и мрежи, като отчита вида, техническите данни и начина на монтаж на
съоръженията, тръбопроводите и арматурата
30.3. Обяснява изискванията, техниката и технологията
на монтаж/демонтаж на топлотехнически съоръжения
и инсталации, както и последиците от неспазването им
30.4. Извършва електромонтажни операции в съответствие с техническата документация
30.5. Подготвя работната площадка, като избира и
проверява необходимото основно и специализирано
оборудване, заявява материали и консумативи, специализирани инструменти и измервателни уреди
30.6. Описва начините за съхранение на съоръжения,
инструменти, уреди и стендове според вида им
30.7. Извършва операциите при монтаж/демонтаж на
съоръжения, тръбопроводи и арматура в технологична
последователност
30.8. Проверява плътността на инсталацията и качеството на монтажа за съответствие с монтажната схема
30.9. Попълва протокол за извършените дейности, при
необходимост и в електронен вариант
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

31. Взема участие в подготовката и пускането 31.1. Обяснява изискванията, техниката и технологията
в действие на топлотехнически съоръжения, на подготовката за пускане и на пускането в действие
инсталации и мрежи
на съоръжения от топлопреносни мрежи, абонатни
станции, отоплителни, вентилационни, климатични и
хладилни инсталации
31.2. Участва в подготовката на работната площадка и
захранването с ресурси на инсталацията
31.3. Монтира измервателни уреди и системи за контрол
според предназначението им
31.4. Проверява действието на предпазната и регулиращата арматура, експлоатационните параметри
на съоръжението и инсталацията за установяване на
пригодност за експлоатация
31.5. Изпитва в екип топлотехнически съоръжения,
инсталации и мрежи
31.6. Следи експлоатационните режими на топлотехническите съоръжения, инсталации и мрежи за отклонения
от нормалния режим на работа
31.7. Открива отклоненията от нормалния режим на
работа при тестване и възникнали повреди и дефекти
31.8. Възстановява нормалната работа след отстраняване
на дефекти и повреди
31.9. Попълва специализирана документация за извършваните дейности
32. Работи с флуорирани парникови газове

32.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на хладилни агенти, студоносители и масла,
използвани в топлотехниката, и въздействието им върху
околната среда
32.2. Демонстрира приложението на термодинамичните
закони и процеси чрез решаване на задачи и построяване на хладилни кръгови процеси в диаграми
32.3. Отчита параметри на хладилни агенти от таблици
и диаграми
32.4. Посочва рисковете от замърсяване на околната
среда и дейностите за опазването є
32.5. Обяснява предназначението и правилата за безопасна работа със специализирани инструменти, измервателни уреди, бутилки за технически газове и стендове,
както и последиците от неспазването на тези правила
32.6. Предотвратява пропуски в инсталациите според
екологичните изисквания за работа с флуорирани
парникови газове
32.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки
технологията за събиране и рециклиране

33. Извършва профилактика на топлотехни- 33.1. Обяснява правилата за провеждане на профилакчески съоръжения, инсталации и мрежи
тика в съответствие с технологичната документация
на съоръжения от топлопреносни мрежи, абонатни
станции, отоплителни, вентилационни, климатични и
хладилни инсталации
33.2. Прави пълен оглед на топлотехническите съоръжения, инсталации и мрежи за установяване на дефекти
или отклонения от нормалния режим на работа
33.3. Почиства елементи от съоръжения и инсталации
с предвидените в инструкциите материали и средства
33.4. Отстранява дефекти в елементи и възли от топлотехнически съоръжения, инсталации и мрежи, като
спазва технологичната последователност
33.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна безопасност
33.6. Посочва рисковете от замърсяване на околната
среда и дейностите за опазването є
33.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки
технологията за събиране и рециклиране
33.8. Попълва протокол с резултатите от извършената
профилактика, при необходимост и в електронен вариант
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

34. Ремонтира топлотехнически съоръжения, 34.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности
инсталации и мрежи
в съответствие с техническата и технологичната документация на съоръжения от топлопреносни мрежи,
абонатни станции, отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации
34.2. Описва начините за съхранение на съоръжения,
инструменти, уреди и стендове според вида им
34.3. Описва възможните повреди и дефекти в топлотехнически съоръжения, инсталации и мрежи
34.4. Отстранява установените при задължителните проверки повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи,
като спазва изискванията за качество и безопасност
34.5. Извършва ремонтните операции, без да замърсява
околната среда
34.6. Попълва протокол за извършен ремонт
5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в учебни
работилници.
Обучението по практика може да се осъществява както в собствена, така и в наета база,
която отговаря на посочените условия.
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането включва: работно място на
обу чаващия (работна маса и стол), работно
място за всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска (електронна), мебели (шкафове за
различни цели), екран и стойки за окачване на
табла, чартборд и учебнотехнически средства
(видеотехника, компютър, мултимедия и интернет); комплекти техническа документация (правилници; инструкции; проекти; работни карти;
нарядни бланки и др.), съвременна справочна и
каталожна литература, приложен софтуер, използван в различните специалности, електронна
професионална библиотека.
Към учебния кабинет задължително има и
хранилище за съхраняване на учебнотехническите
средства и техниката.
За постигане целите на обучението образователните институции, които провеждат обучение за
професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“, имат задължително обзаведени
учебни кабинети по учебните предмети от общата
и специфичната задължителна професионална
подготовка.
За онагледяване на обучението са необходими: табла, схеми, слайдове; действащи макети,
модели и реални образци; учебни видеофилми; програмни продукти; електронни уроци,
каталози, инструкции, справочници, фирмени
материали и др.
5.2. Учебна работилница (лаборатория)
За обу чение по професията „Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации“ са необходими учебни работилници по: шлосерство;
общомонтажни операции и технически измервания; заваряване; монтаж, обслужване и ремонт
на съоръженията от различните специалности.
Всички учебни работилници се обзавеждат с
машини и съоръжения, демонстрационни макети
и модели, действащи образци на конструкции

енергийна техника, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти, електронни
уроци, съобразени с формирането на практически
умения у обучаваните, мултимедийна техника.
Учебната работилница осигурява работни
места за всичк и обу чавани и едно работно
място за учителя, които да са в съответствие
с изискванията за извършване на монтьорска
дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се
намират машини, съоръжения и др., необходими
за конкретната работа.
5.2.1. Учебна работилница по шлосерство
Обзавеждане: работно място с менгеме – за
всеки обучаван; настолна пробивна машина;
механична ножовка; шмиргел; ръчна електрическа пробивна машина; набор инструменти за:
очертаване и измерване; изпиляване, пробиване,
изсичане, рязане със и без снемане на стружка,
нарязване на резби, шабероване, райбероване,
нитачка.
5.2.2. Учебна работилница по общомонтажни
операции и технически измервания
Обзавеждане: работно място за всеки обучаван – с менгеме; комплект монтажни и шлосерски инструменти; специализирани инструменти
(микрометър, индикатор, вътромер, хлабиномер,
електронни и ултразвукови измервателни уреди,
лазерни нивелири и рулетки; клещи за зегерки,
скоба за изваждане на лагери, преса за набиване,
динамометричен ключ и др.; ръчна електрическа
пробивна машина; комплект за изваждане на
шпилки; хидравличен крик.
5.2.3. Учебна работилница по заваряване
Обзавеждане:
• за електродъгово заваряване: работно място
(пост) със заваръчен апарат, гъвкави кабели,
захранващо електрическо табло, заваръчна маса
с бордови смукател и вентилатор за местна
вентилация;
• за газо-кислородно заваряване и спояване
на медни тръби: работно място (газозаваръчен
пост) със заваръчна маса с бордови смукател
и вентилатор, стойка за закрепване, заваръчен
агрегат за ацетилен (аргонов с телоподаващо
устройство); маркучи и бутилки за кислород,
горивен газ и аргон, комплект горелки, резачи;
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• инстру менти: тръборез, тръбоог ъвачка,
пружина за огъване на медни и пластмасови
тръби, експандер, конусна дъска, клещи, чукчета за шлака, телена четка, секачи, шлосерски
чукове и др.;
• специализирани лични предпазни средства.
Учебната работилница отговаря на нормативните изисквания за вентилация, осветление,
противопожарна и аварийна безопасност.
5.3. Специализирана учебна база
Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от
топло-, ядрена и хидроенергетика:
Работилницата се обзавежда като механична
работилница на термичните електроцентрали
(ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ) на територията (площадката)
на базова електроцентрала.
В помещението се обособяват:
• работно място (шлосерска маса с тръбно и
шлосерско менгеме) – за всеки обучаван;
• място за измерване на експозиции с йонизационни камери за индивидуален дозиметричен
контрол и за установяване на радиоактивни
замърсявания (за специалност „Ядрена енергетика“).
Обзавеждане на учебната работилница:
• съоръжения, детайли и елементи от: помпи,
компресори, вентилатори, горелки, ежектори,
филтри, топлообменни апарати; парна/водна турбина, парогенератор, кондензатор; фотоволтаици,
слънчеви колектори, тръбопроводна арматура за
ниско и високо налягане и др.;
• инструменти: шлосерски, електротехнически
и специализирани монтьорски; шаблони; уреди
и инструменти за технически измервания;
• технически средства за измерване, автоматично управление и контрол на топлинни процеси: налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове, шум, ниво, радиация;
• специални приспособления и инструменти
за топло- и ядрената енергетика: универсална
траверса, контейнер за шпилки, тави, метални
палети, сапани, паяци, шегели и болтове с халка,
динамометрични ключове, пневматични гайковерти, приспособления с индикаторни часовници,
хидрозатвори, дозиметри, радиометри;
• монтажно скеле и стълби, лични предпазни
средства.
Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от
газова техника:
• газови уреди за: готвене, местно локално
отопление, подгряване на вода за битови нужди
и отопление;
• съоръжения, детайли и макети от: газови
уреди, сградни и промишлени газови инсталации,
газорегулаторен пункт, спирателна, регулираща
и предпазна арматура, газозамерно табло, горивна техника;
• агрегат за челно заваряване с топъл елемент
и/или заваряване чрез електросъпротивителни
фитинги за полиетиленови тръби и необходимите
приспособления;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби, нарязване на тръбни резби, студена пресова
сглобка, пробиване на отвори и издълбаване на
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канали в строителни конструкции, електротехнически дейности, строителни и зидаро-мазачески
дейности, изпълнение на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства;
• инсталация и депо за захранване с втечнени
въглеводородни газове.
В у чебната работилница по монта ж, обслужване и ремонт на съоръженията от газова
техника се предвижда изграждане на система за
аварийна вентилация, система за сигнализация
при обгазяване, за да се изпълнят специфичните
изисквания за пожарна и аварийна безопасност.
Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията за
производство на енергия от ВЕИ:
• учебни макети и съоръжения, детайли и
елементи от: слънчеви колектори, фотоволтаици,
ветрогенератори, термопомпи, котли утилизатори, помпи, компресори и вентилатори; горивни
устройства за течни и газови биогорива; топлообменни апарати и др.;
• спирателна, регулираща и предпазна арматура; автоматични уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения и съединения „профипрес“, инструменти
и машини за листов материа л и изолации,
пробиване на отвори и издълбаване на канали
в строителни конструкции, електротехнически
дейности, строителни и зидаро-мазачески дейности, изпълнение на шлосерски и монтажнодемонтажни операции;
• технически средства за измерване и контрол
на: налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове, шум, ниво, параметри
на вятъра и др.;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства.
За специалността „Топлотехника“ се препоръчва да се обзаведат отделни специализирани
учебни работилници.
Обза веж да не на у чебна рабо т и лница по
монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения
от отоплителна техника:
• съоръжения, детайли и елементи от: отоплителни инсталации, топлопреносни мрежи,
абонатни станции; котли, помпи, компресори
и вентилатори; горивни устройства за течни и
газови горива; отоплителни тела; топлообменни
апарати; слънчеви колектори и др.;
• спирателна, регулираща и предпазна арматура;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, студена пресова
сглобка за полипропиленови тръби, пробиване
на отвори и издълбаване на канали в строителни конструкции, електротехнически дейности,
строителни и зидаро-мазачески дейности, изпълнение на шлосерски и монтажно-демонтажни
операции;
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• технически средства за измерване, автоматично управление и контрол на топлинни процеси: налягане, температура, разход, пропуски
и концентрация на газове, шум, ниво;
• монтажно скеле и стълби, лични предпазни
средства.
Обза веж да не на у чебна рабо т и л н и ца по
монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения
от хладилна техника:
• домашни абсорбционни и компресорни
хладилници; агрегати от хладилници; елементи
на електрическата инсталация; различни херметични компресори;
• хладилна мебел за търговската мрежа;
сглобяема хладилна камера с хладилен агрегат
(ниско- и среднотемпературна); автоматика за
хладилни камери и елементи на електрическата
инсталация;
• автономни к лиматизатори: прозоречни,
„Сплит система“; стенд на автоклиматик;
• съоръжения, детайли и елементи от промишлени хладилни инсталации: помпи, вентилатори, компресори; топлообменници, спирателна,
регулираща и предпазна арматура; автоматични
уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения,
инструменти и машини за листов материал и
изолации, пробиване на отвори, електротехнически дейности, изпълнение на шлосерски и
монтажно-демонтажни операции;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, влажност, разход,
скорост на въздуха, пропуски на хладилен агент,
концентрация на разтвори, шум, ниво;
• специализирани уреди и стендове за: изтегляне и рециклиране на фреон, вакуумиране и
зареждане на хладилна инсталация, манометричен блок, електронна везна, ханзел вентил и др.
В учебната работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от хладилната
техника се предвижда изграждане на система за
аварийна вентилация при обгазяване, за да се
изпълнят специфичните изисквания за пожарна
и аварийна безопасност.
Обзавеждане на учебна работилница по монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията от
климатична и вентилационна техника:
• автономни к лиматизатори: прозоречни,
„Сплит система“;
• стенд на автоклиматик;
• климатична инсталация;
• съоръжения, детайли и елементи от: климатични и вентилационни инсталации, слънчеви
и фотоволтаични инсталации, спирателна, регулираща и предпазна арматура, автоматични
уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения,
инструменти и машини за листов материал,
пробиване на отвори, електротехнически дейности, строителни и зидаро-мазачески дейности,
изпълнение на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
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• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, влажност, разход,
скорост на въздуха, пропуски и концентрация
на газове, шум, ниво;
• специализирани уреди и стендове за: изтегляне и рециклиране на фреон, вакуумиране
и зареждане на хладилна инсталация, манометричен блок и др.
Учебните работилници се осигуряват с материали и консумативи, необходими за изпълнение
на учебно-производствените задачи, с комплекти
техническа документация (правилници, инструкции, проекти, работни карти, нарядни бланки и
др.), справочна и каталожна литература.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“
по специалности от професионални направления
„Машинно инженерство“, „Общо инженерство“,
„Материали и материалознание“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“
от област на висше образование „Технически
науки“ и по специалности от професионално
направление „Икономика“ от област на висше
образование „Социални, стопански и правни
науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от
2002 г.), и съответстващи на учебните предмети
(модули) от професионалната подготовка.
В случаите когато обучаваните получават
правоспособност за упражняване на съответната
специалност, обучаващите следва да притежават
съответната правоспособност от същата или
по-висока степен.
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НАРЕДБА № 42
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Химик-оператор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 524060 „Химик-оператор“ от област
на образование „Техника“ и професионално
направление 524 „Химични продукти и технологии“ 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 524060 „Химик-оператор“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
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специалности 5240601 „Технология на неорганичните вещества“, 5240605 „Технология на
органичните вещества“, 5240606 „Технология
на полимери те“, 5240607 „Тех нолог и я на
химичните влакна“, 5240608 „Технология на
нефта, газа и твърдите горива“, 5240609 „Технология на целулозата, хартията и опаковките“, 5240610 „Технология на фармацевтични и
парфюмерийно-козметични продукти“, 5240611
„Технология за обработка на кожи“, 5240613
„Декорация на силикатни изделия“ и 5240614
„Технология на биогоривата“.
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 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 524060 „Химик-оператор“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Химик-оператор“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Химикоператор“
Професионално направление:
524

Химични продукти и технологии

Наименование на професията:
524060

Химик–оператор

Специалности:
5240601
5240605
5240606
5240607
5240608
5240609
5240610

5240611
5240613
5240614

Степен на професионална квалификация:
Технология на неор- Втора
ганичните вещества
Технология на орга- Втора
ничните вещества
Технология на поли- Втора
мерите
Технология на химич- Втора
ните влакна
Технология на нефта, Втора
газа и твърдите горива
Технология на целуло- Втора
зата, хартията и опаковките
Тех нолог и я на фар - Втора
мацевтични и парфюмерийно-козметични
продукти
Технология за обра- Втора
ботка на кожи
Декорация на сили- Втора
катни изделия
Технология на биого- Втора
ривата

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 „Химикоператор“ 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-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-091690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от
29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г.,
Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед
№ РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД09-621 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:
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– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образованиепри 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 „Химик-оператор“
с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит.
За лица с професионален опит по професията
може да се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професията „Химик-оператор“
може да работи в предприятия и фирми, включени
в сектора на химическата индустрия, към който
принадлежат следните производства:
• производство на неорганични вещества;
• производство на органични вещества;
• производство и преработка на полимери;
• производство на химични влакна;
• преработка на нефта, газа и твърдите горива;
• производство на целулоза, хартия и опаковки;
• производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;
• обработка на кожи;
• апретура, багрене, печатане и химическо
чистене;
• силикатни производства;
• производство на биогорива.
Химическата промишленост използва като
суровини продукти от преработката на нефта,
въглеводородните газове и биомаса от растителни
суровини и животински отпадъци. От тях се получават нови, по-сложни химични продукти, които
се използват за производството на многотонажни
органични ващества – горива, разтворители,
алкохоли, киселини, миещи вещества, торове,
синтетични полимерни материали, а също и на
малотонажни органични вещества – бои, лакове,
фармацевтични продукти, козметика, продукти
за растителна защита, биогорива.
Независимо че крайните продукти в химичните производства са твърде много и разно
образни, при сравняване на процесите за тяхното
получаване се установяват много прилики – при

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

тях се използват близки или подобни операции,
оборудване и прибори за контрол на процесите.
Всеки химик-оператор работи с машини, уреди
и апарати в различните видове производства
и по време на своята дейност осъществява наблюдение на работните процеси. В случай на
констатирани отклонения в параметрите на технологичния процес и дефекти в крайния продукт
той предприема действия в зависимост от нивото
на своята компетентност. За изпълнението на
изброените дейности химик-операторът трябва да
умее да използва голямо разнообразие от методи
за наблюдение върху технологичните процеси,
да познава основните принципи на действие на
технологичната апаратура.
Химик-операторът изпълнява следните ключови задачи:
• подготовка на суровините и материалите
за технологичните процеси;
• наблюдение на етапите на производствените
процеси и поддържане на основните параметри
в оптимален режим;
• поддържане техническата изправност на
производственото оборудване;
• опазване на околната среда;
• създаване и поддържане на добри взаимоотношения с колеги и с ръководния персонал
на предприятието/фирмата.
Работата на химик-оператора включва: подготовка, претегляне и смесване на суровини или
съставки в правилната последователност; захранване на машините със суровини и материали;
мониторинг на отчитанията на измервателните
уреди и инструменти; докладване за констатирани промени в работата на машините; работа с
машините за подготовка и обработка на съставки
или крайни продукти; проверка на работата на
машините и регулиране на налягането, температурата, рН и др.; изпитване на проби от продукта
за проверка на качеството и нанасяне на получените данни в съответни протоколи; проверка
на инструментите и оборудването за правилната
им работа; контролиране на оборудването за
загряване и охлаждане; пускане и спиране на
инсталацията; прилагане на покрития за цвят
и мирис, на консерванти и др.; включване в
дейности по прецизна обработка на материали,
декориране на силикатни изделия; поставяне на
продуктите в инсталации за сушене; изсипване
на крайните продукти в съответни резервоари
(контейнери, цистерни) или съдове за съхранение
или транспорт; претегляне и дозиране на продуктите; извършване на дребни ремонти; почистване, поддържане, дезинфекциране и подготовка
на оборудването; докладване за по-сериозните
повреди на инженера по поддръжката; проверка
на състоянието и поддържане на оборудването
съобразно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Много от задачите, които изпълнява химикоператорът, се извършват с помощта на специализиран софтуер. Това налага задължително
усвояване на компетенции за работа с такива
програми. Използването на компютри, съвременни софтуерни пакети и модерно производствено
оборудване е важно условие за упражняването на
тази професия. Професионалните задължения на
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оператора се конкретизират в реалните условия
на съответното производство и се отразяват в
неговата длъжностна характеристика.
Сложността на операциите, които химикоператорът извършва, зависи от спецификата на
производствените процеси. Производствените
процеси в химическата индустрия обикновено са
непрекъснати, което определя в голяма степен
спецификата на работата на химик-оператора.
Оттук произтича едно от изискванията за успешната работа на оператора – да знае как да
реагира в критична ситуация с цел отстраняване
на възникнал проблем и свеждане до минимум
на загубите и опасностите от тази ситуация.
Реалните производствени условия налагат химикоператорът да може да заема няколко работни
места в дадено химично производство, да може
да се адаптира при промяна на технологичните
процеси, при въвеждане на нова техника. Това
налага операторът да притежава нагласа за надграждане на знания и умения, за самостоятелно
усвояване на нови компетенции, необходими за
променящите се условия на труд.
Успешната работа на химик-оператора предполага професионални компетенции за опазване
на околната среда – при провеждане на производствените процеси и пречистване на отпадни
води, газове и твърди вещества. Умението за
работа в екип е важно изискване в условията на
работна среда, свързана с рискови фактори – високи температури, токсични вещества, високо
налягане и др. Като част от работния екип той
трябва да създава добри работни взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен към фирмата.
При изпълнения на своите задължения химик-операторът е изложен на вредни влияния,
което налага използването на защитно облекло
и екипировка, като безопасни обувки, защитни
очила, ръкавици, каска, шлемофони, шумозаглушители и др. По време на работа той трябва
да е отговорен за своето здраве и здравето и
безопасността на своите колеги.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност от
професията „Химик-оператор“ обучаваният може
да продължи обучението си по професии за
придобиване на трета степен на професионална
квалификация: „Химик-технолог“, „Биотехнолог“,
„Лаборант“, „Еколог“. За професиите „Оператор
в силикатните производства“ и „Технолог в силикатните производства“ обучението следва да се
осъществи след конкретизиране (от обучаващата
институция) на разликите в отрасловата професионална подготовка и осигуряване на възможности
за усвояване на учебното съдържание от отрасловата и специфичната професионална подготовка.
Обучението за придобиване на квалификация по
различна от усвоената специалност от професията „Химик-оператор“ се осъществява само
върху специфичната професионална подготовка.
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.
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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.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Химик-оператор“, могат да заемат длъжностите
от единична група: 8131 Машинни оператори в
химическото производство, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на
околната среда в съответствие с изискванията
в сектора на химичните производства;
• прилага знания и компетенции, които са
необходими за използването на информационни
технологии в химичните производства;
• прилага знания и компетенции, които са
необходими за упражняване на професията;
• работи успешно в екип и комуникира с
колегите си;
• реализира предприемачески идеи, подходи
и умения;
• разбира своята роля в дейността на фирмата/
предприятието;
• притежава общи икономически знания;
• познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
• формира необходимите личностни качества
за упражняване на професията.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Химични продукти и технологии“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• описва и прилага ефективна организация
на труда на работното си място в химичните
производства в съответствие с изискванията на
ЗБУТ и опазване на околната среда;
• разпознава основните и спомагателните
суровини и енергийни източници за химичните
производства;
• характеризира видовете процеси в химичните
технологии – хомогенни, хетерогенни, каталитични, високотемпературни; процеси, протичащи
при високо налягане;
• познава характеристиките на: хидромеханични процеси (транспорт на течности и газове);
топлинни процеси – основи на топлообмена, нагряване, кондензация, изпаряване; масообменни
процеси – основи на масообмена, дестилация и
ректификация, екстракция, сушене;
• познава и спазва основните принципи на:
тегловен анализ, обемен анализ, методи за разделяне и концентриране;
• класифицира суровините, материалите, полуготовите и крайните продукти в химичните
производства по различни признаци;
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• обяснява основните процеси и може да работи с машините и съоръженията в химичните
производства;
• характеризира основните етапи на контрол
в химичните производства;
• обслужва съоръженията и технологичните
обекти; открива неизправностите и нарушенията
в работата им;
• разчита и използва стандарти, техническа и
технологична информация, свързана с работата
в различните видове химични производства.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Химик-оператор“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• участва в производствения процес, спазвайки инструкциите за безопасност и качество на
крайния продукт;
4. Резултати от ученето
Компетенции
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• познава суровините за съответното производство, техните свойства и приложение;
• характеризира технологични я процес в
съответното производство;
• познава и следи параметрите на технологичния процес;
• разчита информация за осъществяване на
производствения процес;
• познава основните технологични и естетични
(художествени) изисквания при декориране на
силикатни изделия;
• извършва операции по под държане на
инсталациите и участва в отстраняването на
възникнали проблеми;
• извършва дейности, осигуряващи ефективност на химичното производство;
• осъществява комуникация с ръководители
и колеги, интегрира се в професионалния живот
на фирмата/отдела, в който работи.
Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Химик-оператор“
1. Спазва правилата за без- 1.1. Извършва проверка на състоянието на апаратурата и на основните
опасна работа в производ- показатели на технологичния процес в началото на работния ден
ството
1.2. Следи параметрите, осигуряващи нормалния ход на технологичния
процес
1.3. Предприема адекватни мерки при възникване на аварии и опасни
ситуации
1.4. Описва правилата за съхранение, транспорт и използване на суровини, полуготови материали и крайни продукти
1.5. Използва правилно личната предпазна екипировка
1.6. Спазва нормите за безопасност по време на работния процес
1.7. Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
1.8. Описва правилата и може да оказва долекарска помощ на пострадал
в критична ситуация
2. Работи безопасно с маш и н и, а парат и, у ред и и
устройства, използвани в
технологичния процес

2.1. Въвежда в действие производственото оборудване, спазвайки правилата за безопасност
2.2. Описва устройството и принципа на действие на машините, апаратите и уредите, с които работи
2.3. Разграничава и спазва технологичната последователност на операциите, които извършва
2.4. Поддържа ред на работното си място
2.5. Приключва работния ден в съответствие с изискванията за безопасност
2.6. Почиства работната площадка след приключване на работния ден
2.7. Поддържа в техническа изправност машините и съоръженията

3. Под д ърж а оп т и ма лен
режим на работа на машините, съоръженията и
инсталациите, използвани
в химичните производства

3.1. Използва подходящи инструменти за поддържане работата на машините и съоръженията
3.2. Назовава показателите, които трябва да се контролират, и границите на техните стойности за нормално протичане на производствения
процес (температура, налягане, вискозитет, дебит, скорост и др.)
3.3. Описва основните характеристики на използваните суровини и
материали в производствения процес
3.4. Разчита и прилага в практиката инструкциите за работа с технологичното оборудване
3.5. Следи за изправността на машините и съоръженията, използвани
в технологичния процес
3.6. Извършва необходимите регулировки
3.7. Използва данни от контролния компютър или от автоматичните
прибори
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

4. Осъществява наблюдение 4.1. Регистрира информацията от контролните и операторските панели
на работните процеси
и данните от измерванията
4.2. Отчита отк лоненията от параметрите на технологичния процес, установени по различни начини – чрез контролно-измервателни уреди, наблюдение, поява на специфична миризма, шум и др.
4.3. Реагира с конкретни действия в рамките на своята компетентност
и в съответствие с инструкциите за действия при аварийна ситуация
4.4. Уведомява технолога или инженера за регистрирани отклонения от
параметрите на технологичния процес
4.5. Констатира дефекти в междинните и крайните продукти
4.6. Изготвя писмени доклади с информация относно констатирани
отклонения, критични производствени ситуации и аварии
5. Поема лична отговорност 5.1. Изпълнява своите задължения на конкретното работно място
при работата в екип
5.2. Действа адекватно в конфликтна ситуация
5.3. Приема конструктивна критика от членовете на екипа при спазване
на добрия тон и взаимоотношения
5.4. Прави самооценка на производствената дейност
Специфични за специалност 5240601 „Технология на неорганичните вещества“
6. Познава видовете процеси в производството на
неорганични вещества и
основните и спомагателните су ровини, които се
използват

6.1. Прави характеристика на видовете неорганични производства – на
минерални торове, на неорганични киселини и основи, неорганични
соли, чисти химикали, газове под налягане, катализатори и т.н.
6.2. Дефинира понятието „суровина“ и класифицира суровините, използвани в неорганичните химични производства
6.3. Описва целта и методите за обогатяване на суровините – гравитационно, електрохимично и др.
6.4. Описва основните технологични процеси и използваното оборудване

7. Прилага технологиите
за производство на неорганични вещества и познава
използваното оборудване,
включително с интегрирано
компютърно управление

7.1. Описва основните характеристики на етапите на технологичния процес
7.2. Подготвя, претегля и смесва в определено съотношение суровини,
съставки или допълнителни компоненти в инсталацията
7.3. Прилага технологичната последователност за включване в процеса
на суровини, катализатори, пълнители, оцветители и други компоненти
7.4. Спазва екологичните изисквания при неорганичните химични
производства
7.5. Разчита информацията, предоставена от контролен компютър

8. Обслужва машини, апарати и съоръжения, установява и сигнализира за
нарушения при експлоатацията им

8.1. Описва предназначението, устройството и принципа на действие
на основните апарати, машини и съоръжения, използвани в технологичния процес
8.2. Поддържа техническото състояние на оборудването в производството
8.3. Описва параметрите за нормално функциониране на технологичното оборудване
8.4. Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура,
налягане, вискозитет, маса, дебит и др.)

9. Регистрира отклонения
в технологичния режим и
информира отговорните за
производството технолози

9.1. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди съобразно изискванията
9.2. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва различни начини: наблюдение, поява на специфична миризма, светлина,
шум, вибрации и др.
9.3. Подава своевременно информация на технолога (инженера) за констатирани отклонения
9.4. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност
и инструкциите предприема адекватни мерки

Специфични за специалност 5240605 „Технология на органичните вещества“
10. Познава видовете процеси в производството на органични вещества и основните
и спомагателните суровини,
които се използват

10.1. Познава основните видове органични технологии и производства на
мазнини, захар, целулоза, преработване на нефт, разделяне на заводски
газове, производство на етен и пропен, халогенсъдържащи, азотосъдържащи и кислородосъдържащи органични съединения; високомолекулни
съединения – хетероверижни и карбоверижни
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
10.2. Дефинира понятието „суровина“ и класифицира суровините, използвани в органичните химични производства
10.3. Описва основните технологични процеси и използваното оборудване

11. Прилага технологиите
за производство на органични вещества и познава
използваното оборудване,
включително с интегрирано
компютърно управление

11.1. Описва основните етапи на технологичния процес (за съответното
производство)
11.2. Описва основните величини и измерителни единици, характеризиращи технологичния процес
11.3. Описва предназначението, устройството и начина на работа на
използваното оборудване
11.4. Спазва технологичната последователност за включване в процеса
на суровини, катализатори, пълнители, оцветители и други компоненти
11.5. Разчита информацията, предоставена от контролен компютър
11.6. Спазва екологичните изисквания за съответното производство на
органични веществa

12. Обслужва машини, апарати и съоръжения, установява и сигнализира за
нарушения при експлоатацията им

12.1. Разчита технологична и техническа документация за съответното производство
12.2. Описва предназначението, устройството и принципа на действие на основните апарати, машини и съоръжения, използвани в
технологичния процес
12.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет, дебит, маса и др.)

13. Регистрира отклонения
в технологичния режим и
информира отговорните
за производството технолози

13.1. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди
съобразно изискванията
13.2. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва различни начини: наблюдение, поява на специфична миризма,
светлина, шум и др.
13.3. Информира технолога (инженера), отговарящ за производството,
за отклонения в технологичния режим
13.4. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки

Специфични за специалност 5240606 „Технология на полимерите“
14. Познава видовете полимери, начините на получаване и основните суровини,
използвани при различните процеси

14.1. Описва видовете суровини и начините за пречистването им
14.2. Описва методите за получаване на полимеризационни и поликондензационни полимери
14.3. Прави характеристика на процесите „полимеризация“ и „поликондензация“
14.4. Посочва промишлено значимите полимери, като дава конкретни
примери за продукти от всяка категория: полиетилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фенолформалдехидни смоли,
полиестери и др.
14.5. Прави характеристика на полимерните вериги – карбоверижни
и хетероверижни
14.6. Описва свойствата на полимерите в зависимост от техния строеж

15. Прилага технологиите
за производство на полимери и познава използваното оборудване, включително с интегрирано
компютърно управление

15.1. Характеризира основните етапи в технологиите за получаване
на полимери
15.2. Описва основните технологични процеси и използваното
оборудване
15.3. Разпознава основните величини и измерителни единици, използвани при производството на полимери
15.4. Приготвя, претегля и смесва суровини, съставки или обработващи агенти и ги добавя в правилна последователност
15.5. Описва устройството и принципа на действие на основните
машини, апарати и съоръжения при производството на полимери
15.6. Разчита информацията, предоставена от контролен компютър
15.7. Спазва екологичните изисквания при производството на полимери
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

16. Описва методите за преработка на полимеризационни и поликондензационни полимери и еластомерни
смеси до конкретни изделия

16.1. Описва предназначението, устройството и действието на машините,
апаратите и съоръженията за производство на различни видове изделия
16.2. Спазва изискванията за безопасна работа при производството на
изделия
16.3. Наблюдава и констатира отклонения в работата на оборудването
16.4. Спазва изискванията за качество на крайния продукт (изделие)

17. Обслужва машини, апарати и съоръжения, установява и сигнализира за
нарушения при експлоатацията им

17.1. Разчита технологична и техническа документация за съответното
производство
17.2. Извършва настройки и регулации на машините и апаратите
17.3. Поддържа в техническа изправност оборудването в съответното
производство

18. Регистрира отклонения
в технологичния режим и
информира отговорните за
производството технолози

18.1. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди съобразно изискванията
18.2. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва
различни начини: наблюдение, поява на специфична миризма, светлина, шум и др.
18.3. Подава своевременно информация на технолога (инженера) за
отклонения в параметрите на технологичния режим
18.4. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност
и инструкциите предприема адекватни мерки

Специфични за специалност 5240607 „Технология на химичните влакна“
19. Познава видовете химични влак на, начините
на получаване и основните
суровини

19.1. Описва промишлено значимите химични влакна – изкуствени и
синтетични, като дава конкретни примери за продукти от всяка категория
19.2. Обяснява основните закономерности при тяхното производство
19.3. Характеризира свойствата на химичните влакна в зависимост от
техния строеж
19.4. Описва основните типове влакнообразуващи полимери – карбоверижни и хетероверижни
19.5. Описва методите за получаване на химичните влакна – формуване
от разтвор и от стопилка
19.6. Описва методите за получаване на предилни разтвори и стопилки

20. Спазва технологиите за
производство на химични
влакна, познава използваното оборудване, включително с компютърно управление

20.1. Обслужва основните технологични процеси при производството
на химични влакна
20.2. Описва основните етапи от производството на влакна със специално предназначение
20.3. Характеризира основните величини и измерителни единици, използвани при производството на химични влакна
20.4. Описва процесите на облагородяване на влакната, заздравяване,
текстуриране
20.5. Описва процесите на багрене и крайно авивиране на влакната
20.6. Разчита и ползва информацията, получена от контролен компютър
20.7. Спазва екологичните изисквания при производството на химични
влакна

21. Обслужва машини, апарати и съоръжения, установява и сигнализира за
нарушения при експлоатацията им

21.1. Разчита технологична и техническа документация за производството
на химични влакна
21.2. Описва предназначението, устройството и принципа на действие
на основните апарати, машини и съоръжения при производството на
различни типове химични влакна
21.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура,
налягане, вискозитет и др.)
21.4. Поддържа в техническа изправност оборудването в съответното
производство
21.5. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди
съобразно изискванията

22. Регистрира отклонения
в технологичния режим и
информира отговорните за
производството технолози
(инженери)

22.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва
различни начини: наблюдение, отчитане от измерителни уреди, поява
на специфична миризма, шум, вибрации, светлина и др.
22.2. Подава информация на технолога/ инженера за отклонения в параметрите на технологичния режим
22.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност
и инструкциите предприема адекватни мерки
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Специфични за специалност 5240608 „Технология на нефта, газа и твърдите горива“
23. Познава процесите на
преработка на нефт и газ
и основните суровини, използвани при различните
процеси

23.1. Характеризира основните етапи на технологичния процес
23.2. Описва химичните и физичните свойства на суровините и качествените показатели на продуктите
23.3. Прави характеристика на нефта – елементен, въглеводороден и
фракционен състав
23.4. Характеризира нефтените фракции според температурните интервали на кипене
23.5. Спазва правилата за безопасно пробоотбиране

24. Спазва тех нологиите
при преработка на нефт, газ
и твърди горива; познава
използваното оборудване,
включително с компютърно
управление

24.1. Описва основните технологични процеси – обезводняване и обезсоляване на нефта, ректификация, втечняване на газове, каталитични
процеси, описва предназначението, устройството и начина на работа
на основното технологично оборудване – ректификационни колони,
реактори, топлообменници, пещи
24.2. Следи функционирането на машините, съоръженията и контролноизмервателните прибори
24.3. Поддържа параметрите на технологичния процес в граници, определени в технологичната документация
24.4. Разчита информацията, получена от контролен компютър
24.5. Спазва инструкциите за безопасна работа и противопожарните
изисквания
24.6. Използва правилно средствата за пожарогасене

25. Обслужва машини, апарати и съоръжения, установява и сигнализира за
нарушения при експлоатацията им

25.1.Разчита технологична и техническа документация за съответното
производство
25.2. Спира и напуска технологичните възли на работното място съгласно
инструкциите и съгласувано с прекия ръководител
25.3. Предприема технологични операции съгласувано с прекия ръководител, спазвайки изискванията за безопасност и опазване на околната
среда
25.4. Подготвя технологичното оборудване за ремонт и участва в ремонтните дейности
25.5. Поддържа в техническа изправност производственото оборудване
25.6. Следи параметрите на отпадъчните води и предприема мерки за
установяване на източника на евентуалното замърсяване
25.7. Поддържа чистота на технологичните площадки

26. Регистрира отклонения
в технологичния режим и
информира отговорните за
производството технолози
(инженери)

26.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, използвайки различни начини: наблюдение, показания на измервателни прибори, поява
на специфична миризма, шум и др.
26.2. Информира технолога за констатирани отклонения от нормите на
технологичния процес
26.3. Спазва инструкциите за предотвратяване и ликвидиране на аварии
26.4. При възникване на опасност от контакт с агресивни вещества
използва лични предпазни средства

Специфични за специалност 5240609 „Технология на целулозата, хартията и опаковките“
27. Познава процесите на
производство на целулоза,
хартия и опаковки и основните използвани суровини

27.1. Описва основните технологични процеси при производството на
целулоза, хартия и опаковки
27.2. Прави характеристика на основните и спомагателните суровини в
производството на целулоза, хартия и опаковки
27.3. Описва етапите при производство на целулоза като полупродукт
за хартиеното производство
27.4. Разчита стандарти, техническа и технологична документация

28. Спазва технологиите
за производство на целулоза, хартия и опаковки;
познава използваното обору д ва не, вк л юч и т ел но с
компютърно управление

28.1. Извършва технологична подготовка на суровините за получаването
на химична целулоза
28.2. Описва етапите на регенериране на химикалите от сулфатно-целулозното производство
28.3. Описва предназначението, устройството и принципа на действие
на основното технологично оборудване
28.4. Характеризира основните величини и измерителни единици, използвани при производството на целулоза, хартия и картони
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28.5. Спазва екологичните изисквания при производството на целулоза
и хартия
28.6. Разчита и ползва информацията, предоставена от контролен компютър

29. Обслужва машини, апарати и съоръжения, установява и сигнализира за
нарушения при експлоатацията им

29.1. Разчита технологична и техническа документация за съответното
производство
29.2. Поддържа в техническа изправност машините, апаратите и съоръженията
29.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура,
налягане, вискозитет, маса, дебит и др.)
29.4. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди съобразно изискванията

30. Регистрира отклонения
в технологичния режим и
информира отговорните за
производството технолози/
инженери

30.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва
различни начини: наблюдение, отчитане от измерителни уреди, по
специфична миризма, шум, вибрации, светлина и др.
30.2. Информира технолога (инженера), отговарящ за производството,
за отклонения в технологичния режим
30.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност
и инструкциите предприема адекватни мерки

Специфични за специалност 5240610 „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“
31. Познава процесите на
п роизводс т во на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти и
основните суровини

31.1. Прави характеристика на основните суровини, използвани при
фармацевтичните и парфюмерийно-козметичните продукти
31.2. Спазва изискванията за транспорт и съхранение на суровините
31.3. Описва основни технологични процеси – смесване на вискозни
течности и пасти, филтруване, дозиране, ароматизиране и др.
31.4. Спазва санитарно-хигиенните норми при производството на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

32. Прилага технологиите
за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;
познава използваното обору д ва не, вк л юч и т ел но с
компютърно управление

32.1. Описва технологиите за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
32.2. Характеризира основното оборудване, използвано в производствените процеси – смесителни реактори и шнекове, пълначни линии и др.
32.3. Описва основните величини и измерителни единици, използвани
при производството на фармацевтични и парфюмерийно-козметични
продукти
32.4. Спазва екологичните изисквания при производството на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
32.5. Разчита и ползва информацията, предоставена от контролен компютър

33. Обслужва машини, апарати и съоръжения, установява и сигнализира за
нарушения при експлоатацията им

33.1. Разчита технологична и техническа документация за съответното
производство
33.2. Описва предназначението, устройството и принципа на действие
на основните апарати, машини и съоръжения, използвани в технологичния процес
33.3. Поддържа в техническа изправност оборудването в съответното
производство
33.4. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди
съобразно изискванията

34. Регистрира отклонения
в технологичния режим и
информира отговорните за
производството технолози/
инженери

34.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва
различни начини: наблюдение, отчитане от измерителни уреди, поява
на специфична миризма, цвят, шум, вибрации и др.
34.2. Определя вида на отклоненията и информира технолога (инженера),
отговарящ за производството
34.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност
и инструкциите предприема адекватни мерки
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Специфични за специалност 5240611 „Технология за обработка на кожи“
35. Познава технологиите за
обработка на кожи и основните суровини, използвани
при различните процеси

35.1. Описва основните суровини и спомагателните средства, които се
използват при обработката на кожи
35.2. Характеризира основните видове кожи, техните експлоатационни
свойства и предназначението им
35.3. Описва основните процеси при обработка на суровите кожи
35.4. Обяснява вида, състава и промените, които настъпват в материалите и изделията от кожи, при процесите на обработка
35.5. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
при обработката на кожи
35.6. Описва основните видове замърсители в кожарската индустрия и
начините за опазване на околната среда

36. Прилага технологиите за
обработка на кожи и познава
използваното оборудване,
включително с компютърно
управление

36.1. Описва технологиите за обработка на кожи
36.2. Описва предназначението, устройството и принципа на действие
на основното технологично оборудване
36.3. Наблюдава основните величини и измерителни единици, използвани в технологията за обработка на кожи
36.4. Разчита и ползва информацията, предоставена от контролен компютър

37. Обслужва машини, апарати и съоръжения, установява и сигнализира за
нарушения при експлоатацията им

37.1. Разчита технологична и техническа документация за съответното
производство
37.2. Поддържа в техническа изправност машини, апарати и съоръжения,
използвани в технологичния процес
37.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура,
налягане, вискозитет, маса, дебит и др.)
37.4. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди съобразно изискванията

38. Регистрира отклонения
в технологичния режим и
информира отговорните за
производството технолози/
инженери

38.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва
различни начини: наблюдение, отчитане от измерителни уреди, поява
на специфична миризма, цвят, шум, вибрации и др.
38.2. Информира технолога (инженера), отговарящ за производството,
за отклонения в технологичния режим
38.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност
и инструкциите предприема адекватни мерки

Специфични за специалност 5240613 „Декорация на силикатни изделия“
39. Познава същността и ос- 39.1. Описва основните и спомагателните суровини и материали за
новните технологични етапи силикатните производства
в силикатните производства 39.2. Спазва технологичните етапи в подготовката на стъкларските смеси
(шихти)
39.3. Характеризира подготовката на маси за керамичните производства
39.4. Характеризара процесите топене, сушене и изпичане на силикатни
материали и изделия
39.5. Описва технологията за формуване и темпериране на стъклото,
както и за формуване на керамични изделия
40. Познава производството
на багрила и бои за декориране и оцветяване на силикатни материали и изделия

40.1. Описва природните неорганични багрила и бои
40.2. Класифицира багрилата по произход, химичен състав, цвят и
предназначение
40.3. Описва свойствата на багрилата – покривна способност, интензивност, маслоемкост, дисперсност, светлоустойчивост, и факторите,
от които зависят
40.4. Спазва технологията за приготвяне на керамично-стъкларски
бои – основни суровини и добавки
40.5. Характеризира видовете бои. Надглазурни бои. Подглазурни бои
40.6. Прави характеристика на състава и свойствата им
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41. Прилага технологиите
при декориране на силикатни изделия – промишлени
методи за декориране, декориране с благородни метали

41.1. Описва методите, техниките и инструментите за декориране на
силикатни изделия
41.2. Предлага и обосновава избора на различни техники на декорация
41.3. Характеризира етапите на производство и начините за нанасяне
на глазури
41.4. Характеризира декорирането с ангоби, надглазурни и подглазурни бои
41.5. Прави характеристика на глазурите – свойства в стопено и твърдо
състояние, видове глазури, декоративни глазури
41.6. Характеризира принципите на декориране на емайлирани изделия
41.7. Нанася лицеви емайли. Открива дефекти
41.8. Описва разликите между емайли и глазури
41.9. Приготвя смеси от бои, глазури и емайли
41.10. Познава и прилага различни средства и техники за графиката, живописта и декоративно-приложните изкуства при декорация на силикатни
изделия
41.11. Оформя художествено силикатни изделия
41.12. Посочва критерии за оценка на художествени продукти
41.13. Оценява качеството на крайните продукти на декорираните силикатни изделия

Специфични за специалност 5240614 „Технология на биогоривата“
42. Познава основните видове биогорива като възобновяеми течни или газообразни горива, произведени от
растителни и животински
продукти (биомаса)

42.1. Прави характеристика на основните суровини, използвани при
производството на биогорива – начин на получаване, предимства и
недостатъци
42.2. Описва свойствата на биоетанола (произведен от захар и съдържащи нишесте растения – цвекло, житни култури) и неговата роля като
заместител или добавка към бензина
42.3. Описва свойствата на биодизела, произведен от маслодайни растения (рапица и слънчоглед) и неговата роля като заместител на дизела

43. Прилага технологиите
при производство на биогорива, познава използваното
оборудване, включително
с компютърно управление

43.1. Описва основните технологични процеси при производството на
биогорива, описва предназначението, устройството и начина на работа
на основното технологично оборудване
43.2. Следи функционирането на машините, съоръженията и контролноизмервателните прибори
43.3. Поддържа параметрите на технологичния процес в граници, определени в технологичната документация
43.4. Разчита информацията, получена от контролен компютър
43.5. Спазва инструкциите за безопасна работа и противопожарните
изисквания

44. Обслужва машини, апарати и съоръжения, установява и сигнализира за
нарушения при експлоатацията им

44.1. Разчита технологична и техническа документация за съответното
производство
44.2. Спира и пуска технологичните възли на работното място съгласно
инструкциите и съгласувано с прекия ръководител
44.3. Изпълнява технологични операции съгласувано с прекия ръководител, спазвайки изискванията за безопасност и опазване на околната среда
44.4. Подготвя технологичното оборудване за ремонт и участва в ремонтните дейности
44.5. Поддържа в техническа изправност производственото оборудване
44.6. Поддържа чистота на технологичните площадки

45. Регистрира отклонения
в технологичния режим и
информира отговорните за
производството технолози
(инженери)

45.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, използвайки
различни начини: наблюдение, показания на измервателни прибори,
появата на специфична миризма, шум и др.
45.2. Информира технолога за констатирани отклонения от нормите на
технологичния процес
45.3. Спазва инструкциите за предотвратяване и ликвидиране на аварии
45.4. При възникване на опасност от контакт с агресивни вещества
използва лични предпазни средства
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5. Изисквания към материалната база
Практическото обучение се организира като
у чебна и производствена практика. Местата
за провеждане на обучението по практика са:
учебни лаборатории, работилници, учебни цехове, специализирани учебни бази в обучаващи
институции, специализирани учебни бази в училища и центрове за професионално обучение,
предприятия на физически или юридически лица,
учебно-производствени бази към предприятия и
фирми. Обучаващите институции могат да организират практическо обучение самостоятелно
или съвместно с физически или юридически
лица при спазване на нормативните изисквания.
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията и специалността. Кабинетът се оборудва със съответните дидактически
средства, материали, осигуряващи условия за
провеждане на учебния процес, и самостоятелна
учебна дейност на всеки обучаван.
5.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Работно място на всеки обучаван (работна
маса и стол), работно място на обучаващия
(работна маса и стол), учебна дъска, шкафове,
компютърна техника, дъска за писане, други
средства за обучение и дидактическа техника.
5.1.2. Учебни помагала: демонстрационни
макети и модели, реални образци, онагледяващи
табла, софтуерни продукти, свързани с техниката
и технологията на професията и специалността,
учебни видеофилми и др.
5.2. Учебни лаборатории
Предназначението на учебните лаборатории
е провеждане на обучение по учебна практика
за формиране на професионални компетенции,
необходими за успешно упражняване на професията. Планирането, разположението и оборудването на учебните лаборатории са съобразени
със спецификата на учебната работа, целите
и задачите на обучението по професията, със
санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ).
Обзавеждането на лабораториите включва:
работни места за обучаваните и за обучаващия с
водна и електрическа инсталация и инсталация за
обратните води. Целесъобразно е работните места
да бъдат разположени успоредно или шахматно
на общ плот в единия край на помещението,
облицовани с подходящ материал. Под плота се
монтират шкафове за съхранение на приборите и
съдовете, необходими за лабораторни упражнения
по неорганична и органична химия, аналитична
химия и инструментални методи, физикохимия
и учебните предмети от специфичната професионална подготовка за всяка специалност. Върху
плота на стелажи се подреждат необходимата
стъклария и реактиви.
В лабораториите, в които се провежда обучение по предмети от отрасловата и специфичната
професионална подготовка, следва да се осигурят технически и инсталационни съоръжения с
общо предназначение: автоматично включване
и изключване на осветлението, на завесите, на
екрана, на вентилационната и електрическата
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инсталация. В лабораториите трябва да има
аптечка, средства за гасене на пожари, лични
предпазни средства, вентилационни устройства.
За осигуряване на дидактическите изисквания за обучение към лабораториите трябва да
има следните помещения: тегловно, апаратно,
подготвително и хранилище за реактиви. В непосредствена близост до лабораториите трябва
да бъдат осигурени и оборудвани помещения
за материали, апаратура, подготовка на упражненията и склад за съхранение на реактивите.
Складът се поддържа в готовност да обезпечи
всички лабораторни упражнения с необходимите
реактиви и стъклария. Реактивите се съхраняват в заключени шкафове и са под контрола на
учителя, отговарящ за лабораторията.
5.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия, органична химия и физикохимия
Лабораторията е предназначена за провеждане на упражнения по посочените и близки до
тях учебни предмети. Оборудването включва:
компют ри, демонст рационна маса, светеща
периодична система, дестилатор, сушилни, ел.
котлони, предпазни мрежи, пещи за накаляване,
камина, водни, пясъчни и маслени бани, вани,
филтри, центрофуги, технически и аналитични
везни, pH метри, статив с комплект от реактиви,
лабораторни съдове, макети, модели и схеми,
прибори и пособия и др. съобразно действащите
нормативи. Оборудването на учебните лаборатории трябва да се обогатява периодично съобразно
новостите в учебното съдържание и предоставяните на пазара дидактически материали.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична
химия и инструментални методи
Лабораторията е предназначена за провеждане на упражнения по аналитична химия и
инструментални методи. Оборудването включва:
компютри, демонстрационна маса, дестилатор,
сушилни, пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани, центрофуги, технически и аналитични
везни, pH метри, полярограф, уред за електротегловен анализ, фотометри, спектрофотометри,
рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса,
статив с комплект от реактиви за качествен
анализ, лабораторни съдове, прибори и пособия
и др. съобразно действащите нормативи.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Химик-оператор“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“,
„бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Химически науки“ от област на
висше образование „Природни науки, математика
и информатика“ и по специалности от професионално направление „Химични технологии“ от
област „Технически науки“ от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от
2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи
на учебните предмети (модули) от професионалната подготовка.
С цел максимално използване на информационните технологии в учебния процес е желателно
обучаващите да притежават знания и умения за
работа с компютър и специализирани софтуерни
продукти.

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на знанията им в областта на:
• техника, технология, технологичен контрол
и опазване на околната среда, отнасящи се до
спецификата на професията и специалността;
• формиране на ключови компетентности
и личностни качества, необходими за успешно
упражняване на професията;
• професионално консултиране, ориентиране
и насочване на учащите – младежи и възрастни, относно възможностите за продължаващо
професионално обучение и кариерно развитие
в избраната професионална област.
1264

НАРЕДБА № 43
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Технолог в силикатните производства“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 524110 „Технолог в силикатните производства“ от област на образование „Техника“
и професионално направление 524 „Химични
продукти и технологии“ 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 524110 „Технолог в силикатните
производства“ съгласно приложението към
тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална
квалификация за специалностите 5241101 „Технология на стъкларското производство“, 5241102
„Технология на керамичното производство“ и
5241103 „Технология на свързващите вещества“.
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 учебни планове и
учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 524110 „Технолог в силикатните
производства“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Технолог в силикатните производства“
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определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Технолог в силикатните производства“
Професионално направление:
524

Химични продукти и технологии

Наименование на професията:
524110

Технолог в силикатните производства

Специалности:
5241101

Степен на професионална квалификация:

Технология на Трета
с т ъ к л а р с ко т о
производство

5241102 Технология на Трета
керамичното
производство
5241103 Технология на Трета
свързващите
вещества

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
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За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Технолог в силикатните производства“ 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-09413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-0934 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.20 09 г., Заповед № РД- 091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621
от 18.05.2010 г., Заповед № РД- 09-1728 от
1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен седми клас или завършено
основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Технолог в силикатните производства“ 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 „Технолог в
силикатните производства“ с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
не се изисква обучаваните да притежават професионална квалификация или професионален
опит по професии от професионално направление „Химични продукти и технологии“.
За лица с професионален опит или проведено професионално обучение, свързано с
професията, е необходимо надграждащо обучение, включващо усвояване на компетенции,
които кандидатът за обучение не притежава.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите
от ученето, описани в Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на
квалификация по 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.)
Технологът в силикатните производства
може да работи в предприятия от силикатната индустрия, както и в предприятия от
добивната и преработващата промишленост.
Той работи с машини, уреди и апарати в
стъкларското и керамичното производство,
както и в производството на свързващи вещества. На своето работно място технологът
осъществява наблюдение и контрол на технологичните процеси и поема отговорност за
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работата на екипа, който ръководи. В случаи
на констатирани отклонения в параметрите на
технологичния процес и дефекти в крайния
продукт той предприема адекватни действия. Под ръководството на инженер-химика
в съответното производство и ръководителя
на звеното технологът участва в цялостния
производствен процес.
Технологът в силикатните производства
поема отговорност за: осигуряване на условия
за нормалното протичане на технологичните
процеси; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване
на околната среда; осигуряване качеството на
крайния продукт. Той осъществява връзка с
ръководителите в съответното производство.
Технолозите в силикатната промишленост
работят с машини и извършват мониторинг
на оборудването, което обработва и смесва
съставките за производството на стъклени,
керамични, глинени, циментови и бетонни изделия, като стъклария, тухли, плочки, глинени
съдове, цимент, вар, паважни блокчета и др.;
организират дейността на своя екип и следят
работата на производственото оборудване и
спазването на производствените графици.
За успешното упражняване на професията
технологът в силикатните производства трябва
да бъде прецизен и точен при изпълнение на
трудовите дейности, да работи с чувство за
отговорност към екипа, който ръководи, да
умее да общува безконфликтно и да решава
проблемни ситуации, възникнали в процеса
на работа.
Технологът в силикатните производства
трябва да разбира и да интерпретира резултатите от химичните анализи, да разбира
функционирането на у редите, използвани
за провеждане на анализите. Той проверява
верността на резултатите и прави отчет на
извършените анализи. Едно от изискванията
за неговата успешна работа е да знае как да
реагира в критична ситуация с цел отстраняване на възникнал проблем и свеждане до
минимум на загубите и опасностите от тази
ситуация. Реалните производствени условия
изискват технологът да може да заема няколко
работни места в дадено химично производство, да може да се адаптира при промяна
на технологията и при въвеждане на нова
техника. Това изисква готовност за надграждане на знания и умения, за самостоятелно
усвояване на нови компетенции, необходими
за променящите се условия на труд.
Успешната работа на технолога изисква той
да притежава професионални компетенции
за опазване на околната среда – както при
производствените процеси, така също и при
пречистване на отпадни води, газове и твърди
вещества. Умението да поема отговорност и
ръководи работата на екип е важно изискване
в условията на работна среда, свързана с високи рискови фактори – високи температури,
токсични вещества, високо налягане и др. Като
част от екипа технологът трябва да създава
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добри работни взаимоотношения, да бъде
коректен и лоялен към фирмата. В условията
на специфична работна среда той е изложен
на вредни влияния, което изисква използването на защитно облекло и екипировка, като
безопасни обувки, защитни очила, ръкавици,
каска, шлемофони, шумозаглушители и др.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Технолог в силикатните производства“, може да
се обучава за придобиване на професионална
квалификация по друга професия от областта на химичните технологии и добивната
индустрия.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед на № 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.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Технолог в силикатните производства“, могат да постъпват на работа на длъжности,
които съответстват на следните професии от
НКПД: 3116-3013 Технолог, силикатни технологии; 3116-3003 Технолог, технология на
порцелановото и фаянсовото производство;
3116-3018 Технолог, технология на строителната керамика и огнеупорни материали; 31163019 Технолог, технология на стъкларското
производство, както и от общата група 3116
Технолог, химик или други включени при
актуализирането 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 обучаваният трябва да:
· познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
· използва информационни и комуникационни технологии;
· работи успешно в екип и осъществява
ефективна комуникация с колегите си;
· ръководи и поема отговорност за работата
на група хора/екип;
· демонст рира предприемаческ и идеи,
подходи и умения;
· притежава необходимите икономически
знания;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
· владее един или два чужди езика на
ниво, позволяващо му да ползва техническа
и технологическа документация;
· работи за устойчиво развитие на фирмата
и за утвърждаване на нейния имидж.
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3.2. Цели на обучението по отрасловата
професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление
„Химични продукти и технологии“
След завършване на обучението обучаваният трябва да:
· описва и прилага ефективна организация
на труда и на работното място в химичните
производства;
· спазва санитарно-хигиенните изисквания
и изискванията за опазване на околната среда;
· описва и правилно класифицира суровини, полуготови продукти и крайни продукти
в химичните производства;
· описва и обяснява физикохимичната природа и етапите на технологичните процеси;
· характеризира предназначението и принципите на действие на оборудването в химичното производство;
· описва и използва методи за: изпитване,
извършване на химични, физикохимични и
механични анализи и контрол на изследваните материали;
· анализира, обобщава и представя резултати от анализи;
· осъществява контрол за спазването на
технологичните етапи в производството;
· разчита и използва стандарти, техническа
и технологична информация;
· характеризира основните етапи на контрол в химичните производства;
· описва начините на работа с лабораторното оборудване, работи с точност с оборудването и го поддържа съобразно изискванията
за безопасна работа;
· познава организационната структура на
фирмата и правомощията на длъжностните
лица.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията „Технолог в силикатните
производства“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението обучаваният трябва да:
· участва в организирането, провеждането
и осъществяването на контрол върху технологичните процеси в силикатните производства,
спазвайки инструкциите и регулативните
норми;
· описва характеристиките на конкретния
технологичен процес;
· описва основните суровини, техните свойства и приложение, начините за транспорт и
изискванията за съхранение;
· познава и следи параметрите на технологичния процес и предприема адекватни мерки
при констатиране на отклонения;
· разчита анализите, отнасящи се до производствения процес и качеството на крайния
продукт;
· организира и контролира поддържането в
техническа изправност на оборудването – машини, съоръжения, апарати и др.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Технолог в силикатните производства“
1. Спазва правилата за безопасна 1.1. Обяснява правилата за безопасност и реагира адекватно в
работа в производството
случай на пожар
1.2. Оказва долекарска помощ на пострадал при инциденти,
възникнали на работното място
1.3. Контролира спазването на санитарно-хигиенните норми в
лабораториите и в производството
1.4. Контролира спазването на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗБУТ)
1.5. Следи за правилното използване на личните предпазни
средства от членовете на екипа, който ръководи
1.6. Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
1.7. Описва опасностите от рискове в зависимост от спецификата
на технологичния процес
2. Осъществява контрол на дейности- 2.1. Контролира технологичните процеси при производството на
те, свързани с опазване на околната стъкло, керамични изделия и свързващи вещества по отношение
среда
нормите за опазване на околната среда (води, почви, въздух)
2.2. Съблюдава спазването на националното и европейското
екологично законодателство
2.3. Инициира прилагането на превантивни и коригиращи мерки
за предотвратяване замърсяването на околната среда
3. Организира и координира работата 3.1. Осъществява ефективна комуникация в работния екип и с
на екипа, за който е отговорен
ръководството на фирмата
3.2. Координира работата на малка група хора, познавайки професионалните и личностните качества на всеки член на екипа
3.3. Използва съвременни ИКТ за улесняване на комуникациите
и организацията на работното място
3.4. Работи с компютърни конфигурации с база данни, програми за изработка на електронни таблици, схеми и диаграми при
съставяне на отчетите
4. Прилага основните икономиче- 4.1. Консултира членовете на екипа по отношение на трудовото
ски принципи при управлението на законодателство и техния статут във фирмата
фирмата
4.2. Консултира членовете на екипа по основни елементи от
организацията на производството
4.3. Спазва изискванията за управление на качеството
4.4. Участва в планирането на квалификацията на персонала
5. Изпълнява задълженията на тех- 5.1. Отговаря за организацията и осъществяването на технолонолог в съответното производство
гичните процеси
5.2. Отговаря за изпълнението на процедурите, чрез които суровините и готовите продукти се въвеждат или извеждат от
процеса на производство
5.3. Следи за нормалното протичане на технологичните процеси
и отговаря за качеството на крайния продукт
5.4. Поема отговорност за работата на екипа, който ръководи
5.5. Оценява количеството и качеството на извършената от екипа
работа и я сравнява със заложеното в производствените планове
5.6. Изготвя отчети с данни за производството, резултатите от
анализите, отбелязва нарушенията и предприема мерки за отстраняването им
6. Участва активно и отговорно в 6.1. Контролира подготовката и протичането на различните етапи
производствения процес
на технологичните процеси
6.2. Разчита и анализира информацията, предоставена от контролния компютър
6.3. Работи със съвременни лабораторни програмни продукти,
използвани при анализите в силикатното производство
6.4. Разчита графики и диаграми във връзка с технологичните
параметри на производствения процес
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

7. Следи работата на контролните и 7.1. Описва значението на технологичните измервания и послеизмервателните уреди
диците от отклоненията на параметрите върху качеството на
крайния продукт
7.2. Наблюдава параметрите на производството (температура,
налягане, вискозитет, маса, pH, обем и др.)
7.3. Наблюдава работата на уредите за контрол на параметрите
на технологичните процеси
7.4. Контролира дейностите на работния екип за спазване на
допустимите граници на параметрите на технологичния режим
8. Осъществява наблюдение и контрол 8.1. Отчита и анализира отклоненията от параметрите на техна работните процеси
нологичните процеси
8.2. Реагира адекватно с конкретни действия за отстраняване на
причините за отклоненията
8.3. Записва и съхранява съгласно инструкциите информацията
от контролните уреди
8.4. Осъществява контрол върху работата на операторите при
отстраняване на възникнали технически проблеми
8.5. Уведомява инженер-технолога за проблемни и аварийни
ситуации и се консултира за начините на тяхното отстраняване
9. Осъществява контрол на процеду- 9.1. Контролира спазването на техниките за вземане на проби и
рите по вземане на проби и предоста- процедурите за тяхното съхранение и пренасяне до лабораториите
вянето им в лабораторията за анализ 9.2. Спазва изискванията за достоверност на анализираната проба
9.3. Реагира адекватно при установяване на нарушения
9.4. Поема отговорност за спазване на процедурите и за оформяне
на резултатите от лабораторните анализи
9.5. Обобщава резултатите от анализите и провежда консултации
с инженер-технолога при отклонение от нормите
10. Контролира спазването на нормативната уредба относно опазване
здравето на работниците и защита
на околната среда

10.1. Следи за правилното използване на личните предпазни
средства от членовете на екипа, който ръководи
10.2. Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
10.3. Описва опасностите от риск в зависимост от етапите на
технологичния процес и тяхната специфика

11. Разбира физико-химичната същ- 11.1. Описва технологичната схема на производствения процес
ност на технологичните процеси и ра- при производство на силикатни продукти
боти с производственото оборудване 11.2. Характеризира етапите на съответното силикатно производство и обяснява значението на всеки от тях
11.3. Описва използваното оборудване във всеки от производствените етапи – предназначение, устройство и принцип на действие
11.4. Разчита термините и символите, използвани в техническите
формуляри за продуктите
11.5. Описва химичните и физичните свойства на материалите,
използвани в производствения процес
11.6. Разчита и обяснява информацията в инструкциите на уредите и апаратите
12. Ръководи дейностите за ритмично 12.1. Описва захранващи вериги, използвани за подаване или
подаване на материали и суровини извеждане на продукти (помпи, тръби, клапи и др.)
за производствения процес
12.2. Спазва процедурите за навременно внасяне на суровините
и извеждане на продуктите от процеса на производството
12.3. Реагира адекватно при възникване на проблеми относно
техническото състояние на захранващите вериги
13. Контролира дейностите на екипа
за поддържане на оптимален режим
на работа на машините, съоръженията и инсталациите в съответното
силикатно производство

13.1. Ръководи дейностите по подготовка на инсталациите за
въвеждането им в работен режим
13.2. Контролира прилагането на инструкциите за работа с технологичното оборудване
13.3. Поема отговорност за поддържане техническата изправност
на машините и съоръженията от операторите
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14. Познава технологичното оборуд- 14.1. Характеризира видовете машини и съоръжения за подготовване, включително с интегрирано ка на суровините и видовете пещи, автомати и поточни линии,
компютърно управление
използвани в силикатното производство
14.2. Разчита информацията, предоставена от контролния компютър, за протичането на технологичния процес
14.3. Използва специализиран софтуер за осъществяване на контрол на технологичните параметри
14.4. Използва софтуерни продукти за провеждане на химически
анализи на суровини, на междинни и крайни продукти
Специфични за специалност 5241101 „Технология на стъкларското производство“
15. Разбира същността на процесите 15.1. Характеризира основните и спомагателните материали според
в стъкларското производство
тяхното приложение и според химичния характер на оксидите,
които се въвеждат чрез тях
15.2. Описва видовете предварителна подготовка – обогатяване,
сушене, смилане, пресяване
15.3. Контролира спазването на изискванията за съхраняване на
суровите материали
15.4. Описва свойствата на течната стъкломаса и обяснява влиянието на киселинни, алкални, алкалоземни и амфотерни оксиди
върху свойствата на стъклото
15.5. Класифицира суровите материали в зависимост от тяхното
влияние върху състава и свойствата на стъклото
15.6. Описва физико-химичната същност на избистрители, ускорители, оцветители, замътнители, обезцветители, окислители и
редуктори в технологичния процес
15.7. Предлага схеми за използване на отпадни продукти от
промишлени производства като допълнителни и спомагателни
материали в стъкларското производство
15.8. Контролира дейностите за намаляване замърсяванията на
въздуха, водите и почвите от стъкларското производство
16. Познава и обяснява закономер- 16.1. Обяснява теоретичните основи, същността и характеристиностите на технологичните процеси ките на технологичните процеси топене, формуване, темпериране
в стъкларското производство
и допълнителна обработка на стъклените изделия
16.2. Осъществява контрол при предварителната подготовка,
дозирането и смесването на основните и спомагателните суровини, спазване на последователността на включването им в
технологичния процес за получаване на стъкло
16.3. Описва методите за подготвяне на стъкларски смеси, основните изисквания към тях и факторите, които влияят върху
качеството им
16.4. Познава и обяснява термичните промени с основните и
спомагателните материали в процеса на топене на стъклото
16.5. Характеризира производството на различни продукти от
стъкло: стъклени влакна, тръби и пръчки; закалени стъкла,
многослойни и електротехнически стъкла; химико-лабораторни
и медицински стъкла; светотехнически стъкла; оптично стъкло,
огледала, стъкло за атомната техника, производство на ситали
и шлакоситали и производство на емайли
17. Познава технологичното обо- 17.1. Обяснява предназначението, устройството и конструктивните
рудване, използвано в стъкларското особености на апаратите, машините и съоръженията, използвани
производство
в стъкларското производство
17.2. Описва спецификата на работата с дозиращи устройства,
смесителни машини, тип барабанен смесител, конусен смесител,
смесител тип „Айрих“ и др.
17.3. Класифицира видовете стъкларски пещи
17.4. Обяснява режима на работа на пещи с периодичен и непрекъснат производствен цикъл
17.5. Осъществява контрол върху дейностите за
поддържане на техническата изправност на оборудването в
стъкларското производство
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

18. Познава и разбира работата на 18.1. Обяснява работните принципи на уредите за контрол,
контролните и измервателните уреди мониторинг и измервания на параметрите на процесите в стъкларското производство
18.2. Наблюдава и регулира параметрите на технологичните
процеси (температура, налягане, вискозитет, маса, рН и др.)
18.3. Регистрира отклоненията на параметрите, характерни за
стъкларското производство
18.4. Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
18.5. Реагира по адекватен начин в случай на производствена
авария, спазвайки съответните инструкции
18.6. Изготвя доклад за отклоненията на параметрите в технологичния процес или за настъпили аварийни ситуации и причинени щети
Специфични за специалност 5241102 „Технология на керамичното производство“
19. Разбира същността на процесите 19.1. Характеризира основните суровини и спомагателни материв керамичното производство
али според тяхното приложение и според химичните им свойства
19.2. Описва и спазва изискванията за транспорт, съхранение и
подготовка на суровите материали
19.3. Обяснява свойствата на пластичните, непластичните и
спомагателните материали в керамичното производство
19.4. Идентифицира различните видове керамични изделия
19.5. Прави характеристика на основните видове специална
керамика
19.6. Характеризира видовете керамични изделия според конкретната област, в която те се използват
20. Познава закономерностите на тех- 20.1. Описва технологичните схеми за приготвяне на керамични
нологичните процеси в керамичното маси и за производство на керамични изделия
производство
20.2. Обяснява химическите процеси, които са в основата на
всеки метод на производство
20.3. Контролира дейностите по предварителна подготовка,
дозиране и смесване на суровини и добавки в необходимата
последователност
20.4. Обяснява методите за формуване на керамични изделия от
пластична, течна и полусуха маса
20.5. Обяснява теоретичните основи на процесите сушене и изпичане, ангобиране, глазиране и декориране
20.6. Контролира дейностите за намаляване замърсяванията на
въздуха, водите и почвите от керамичното производство
21. Познава технологичното обо- 21.1. Описва устройството, предназначението и принципа на
рудване, използвано в керамичното действие на машините и съоръженията, използвани в технолопроизводство
гичния процес
21.2. Обяснява принципа на работа на сушилни и пещи с непрекъснато и периодично действие
21.3. Описва параметрите за нормално функциониране на оборудването в съответното производство
22. Познава и разбира работата на 22.1. Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониконтролните и измервателните уреди торинг и измервания на параметрите в керамичното производство
22.2. Наблюдава и регулира параметрите на технологичните
процеси (температура, налягане, вискозитет, маса, рН и др.)
22.3. Обяснява последиците от отклонението на контролните
параметри върху качеството на крайния продукт
22.4. Регистрира отклонения на параметрите в технологичния
режим в керамичното производство и анализира възможните
причини
22.5. Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
22.6. Реагира по адекватен начин в случай на производствена
авария, спазвайки съответните инструкции
22.7. Изготвя доклад за отклоненията на параметрите в технологичния процес или за настъпили аварийни ситуации и причинени щети
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Специфични за специалност 5241103 „Технология на свързващите вещества“
23. Разбира същността на технологич- 23.1. Характеризира основните суровини и спомагателни маните процеси при производството на териали според химичните им свойства и тяхното приложение
свързващи вещества
23.2. Описва и спазва изискванията за транспортиране и съхранение на суровите материали
23.3. Контролира дейностите за предварителна подготовка на
суровините
23.4. Класифицира суровите материали в зависимост от тяхното
влияние върху състава и свойствата на свързващите вещества
23.5. Прави характеристика на оцветители, минерализатори, гипс
и други спомагателни материали
23.6. Изброява свойствата на варовите и магнезиални свързващи
вещества, хидравличните свързващи вещества, получени без и
със затапяне, и влиянието на оксидите върху тях
23.7. Обяснява методите за подготвяне на производствени смеси
23.8. Обяснява теоретичните основи, същността и характеристиките на технологичните процеси изпичане, смилане и следващата
допълнителна обработка
24. Познава закономерностите на 24.1. Описва технологичните схеми на производството на възтехнологичните процеси
душни и хидравлични свързващи вещества и параметрите на
нормален и оптимален технологичен режим
24.2. Описва етапите на технологичния процес и изискванията
за неговото правилно протичане
24.3. Контролира дейностите по приготвяне, претегляне и смесване на суровини, съставки или обработващи агенти и тяхното
добавяне в реакторите в правилна последователност
24.4. Контролира дейностите за намаляване замърсяванията
на въздуха, водите и почвите от производството на свързващи
вещества
24.5. Описва параметрите за правилно протичане на процесите
за производство на: гипсови, магнезиални, варови и хидравлични свързващи вещества, производство на портландцимент, на
бетони и бетонови изделия
25. Познава технологичното оборуд- 25.1. Описва устройството, предназначението и принципа на
ване, използвано в производството действие на машините и съоръженията, използвани в технолона свързващи вещества
гичния процес
25.2. Описва конструктивните особености на пещите, машините и съоръженията при производството на портландциментов
клинкер и получаване на различни видове цимент
25.3. Обяснява принципа на работа на сушилни и пещи с непрекъснато и периодично действие
25.4. Разкрива причинно-следствени връзки при дефекти в крайния продукт и предлага начини за отстраняването им
25.5. Описва параметрите за нормално функциониране на технологичното оборудване в съответното производство
25.6. Осъществява технологичен контрол при етапите на производството на свързващи вещества
26. Познава и разбира работата на 26.1. Обяснява работните принципи на уредите за контрол, моконтролните и измервателните уреди ниторинг и измервания в керамичното производство
26.2. Наблюдава и регулира параметрите на технологичните
процеси (температура, налягане, вискозитет, маса, рН и др.)
26.3. Регистрира отклоненията на параметрите в технологичния
режим на керамичното производство и анализира възможните
причини
26.4. Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
26.5. Реагира по адекватен начин в случай на производствена
авария, спазвайки съответните инструкции
26.6. Изготвя доклад за отклоненията на параметрите в технологичния процес или за настъпили аварийни ситуации и причинени щети
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основното предназначение на учебния кабинет е провеждането на обучение по теория
на професията. Обзавеждането на учебния
кабинет включва: работно място на обучаващия (работна маса и стол), работно място на
всеки обучаван (работна маса и стол), учебна
дъска, мебели (предимно шкафове за различни
цели), екран за прожектиране, дъска за писане
и други средства за обучение. Разположението
на работните места на обучаваните трябва да
осигурява необходимата видимост на учебната дъска и свободно преминаване от едно до
друго учебно място.
5.2. Учебни лаборатории
Предназначението на учебните лаборатории
е провеждане на обучение по практика за формиране на знания, умения и професионални
компетенции у обучаваните. Планирането,
разположението и оборудването на учебните
лаборатории е съобразено със спецификата на
учебния предмет, със санитарно-хигиенните
изисквания и здравословните и безопасни
условия на труд (ЗБУТ). Обзавеждането на
лабораториите включва: работни места за обучаваните и за обучаващия с водна и електрическа инсталация и инсталация за обратните
води. Работните места е целесъобразно да
бъдат разположени успоредно или шахматно
на общ плот в единия край на помещението,
облицовани с подходящ материал. Под плота
се монтират шкафове за съхранение на приборите и съдовете, необходими за лабораторни упражнения. Върху плота на стелажи се
подреждат необходимите съдове и реактиви.
В лабораториите следва да има технически и
инсталационни съоръжения с общо предназначение: автоматично включване и изключване
на осветлението, на завесите, на екрана, на
вентилационната и електрическата инсталация. В лабораториите трябва да има аптечка,
средства за гасене на пожар, лични предпазни
средства, вентилационни устройства.
Към лабораториите следва да има следните
помещения: тегловно, апаратно, подготвително
и хранилище за реактиви. В непосредствена
близост до лабораториите трябва да има: стая
за материали и апаратурата, стая за подготовка и склад за реактивите. Съхранението на
реактивите следва да бъде под строг контрол
на преподавателя, а условията и редът за достъп до тях да се регламентират със заповед
на директора на обучаващата институция.
5.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия/органична химия
Лабораторията е предназначена за провеждане на упражнения по неорганична и органична
химия. Оборудването включва: компютри,
демонстрационна маса, светеща периодична
система, дестилатор, сушилни, електрически
котлони, предпазни мрежи, пещи за накаляване,
камина, водни, пясъчни и маслени бани, вани,
филтри, центрофуги, технически и аналитични
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везни, pH метри, статив с комплект от реактиви, лабораторни съдове, макети, модели и
схеми, прибори и пособия и др.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична
химия и инструментални методи
Лабораторията е предназначена за провеждане на упражнения по аналитична химия
и инст ру ментални методи. Оборудването
включва: компютри, демонстрационна маса,
дестилатор, сушилни, пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани, центрофуги,
технически и аналитични везни, pH метри,
полярограф, уред за електротегловен анализ,
фотометри, спектрофотометри, рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса, статив с
комплект от реактиви за качествен анализ,
лабораторни съдове, прибори и пособия и др.
6. Изисквания към обучаващите по теория
и практика
Право да преподават теория и практика
по професията „Технолог в силикатните производства“ – трета степен на професионална
квалификация, имат лица с образователноквалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Химични технологии“.
С оглед максимално използване на информационните технологии в учебния процес е
желателно обучаващите да притежават знания
и умения за работа с компютър и специализирани софтуерни продукти.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на знанията в областта на:
– техника, технология, технологичен контрол и опазване на околната среда, отнасящи
се до спецификата на професията и специалността;
– формиране на ключови компетентности
и личностни качества, необходими за успешно
упражняване на професията;
– професионално консултиране, ориентиране и насочване на учащите – младежи и
възрастни, относно възможностите за продължаващо професионално обучение и кариерно
развитие в избраната професионална област.
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НАРЕДБА № 44
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Хлебар-сладкар“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 541030 „Хлебар-сладкар“ от област на
образование „Производство и преработка“ и
професионално направление 541 „Хранителни
технологии“ съгласно Списъка на професиите
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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 541030 „Хлебар-сладкар“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалности 5410301 „Производство на хляб
и хлебни изделия“, 5410302 „Производство на
сладкарски изделия“ и 5410303 „Декорация на
сладкарски изделия“.
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 специалностите по чл. 2.
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§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Хлебар-сладкар“
Професионално направление:
541

Хранителни технологии

Наименование на професията:
541030

Хлебар-сладкар

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване

5410301

Производство на Втора
хляб и хлебни изделия

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 541030 „Хлебар-сладкар“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ 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.

5410302

Производство на Втора
сладкарски изделия

5410303

Д е к о р а ц и я н а Втора
сладкарски изделия

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 и отменя Наредба № 12
от 2004 г. за придобиване на квалификация
по професия „Хлебар-сладкар“ (ДВ, бр. 100
от 2004 г.).

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията
„Хлебар-сладкар“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието, младежта и науката със Заповед
№ РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.20 09 г., Заповед № РД- 091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621
от 18.05.2010 г., Заповед № РД- 09-1728 от
1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище 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
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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 обу чен ие по п рофеси я та „Х лебар сладкар“ с придобиване на втора степен на
професионална квалификация не се изисква
кандидатите да притежават по-ниска степен
на професионална квалификация или професионален опит.
За лица с професионален опит по професията може да се организира надграждащо
обучение. Съдържанието на обучението се
определя след сравнение на компетенциите и
резултатите от ученето, описани в Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ може да изработва ръчно или
машинно хляб, хлебни и сладкарски изделия
съгласно технологичната инструкция на всяко
изделие. Приема, окачествява и съхранява
суровини и полуфабрикати, като създава подходящи условия за съхранението им, спазвайки
правилниците и инструкциите. Поддържа оптимален складов ресурс, като следи срока на
трайност на суровините и последователността
на влагането им в производството. Подбира,
подготвя и дозира суровини и материали
за всяко изделие съгласно качествените им
показатели и изискванията на технологичния режим на изделието. Замесва хлебни и
сладкарски теста и изработва полуфабрикати (кремове, сиропи, глазури, гарнировки,
елементи за украса и др.). Дели, окръглява,
разточва, формира хлебни теста и оформя
сладкарски полуфабрикати. Задава подходящи
параметри – температура, влажност, времетраене и др. на съоръженията за ферментация
и термична обработка според технологичната
инструкция на всяко изделие и го зарежда
във ферментационни камери и съоръжения
за термична обработка, следи процесите и
определя готовността на полуфабриката или
продукта. Подготвя и комбинира различни
сладкарски полуфабрикати в основата на сладкарското изделие, като спазва изискванията
за съчетаването им, свързани с пропорции,
съвместимост на вкусове, цветове, форми,
последователност на операциите и др. Оформя външния вид на продукта. Окачествява
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органолептично и физико-химично готовата
продукция. Опакова, етикетира, съхранява и
експедира готовите изделия.
Познава и използва технологична документация, рецептурници, справочници и правилници. Спазва изискванията за технологична
и производствена дисциплина и наредбите
за контрол на качеството и безопасността на
храните. Носи отговорност за целесъобразното и ефективно използване на суровините,
материалите и техниката, за качественото и
в срок извършване на възложените дейности.
Личностни качества, които се изискват за
упражняване на професията „Хлебар-сладкар“,
са: дисциплинираност, отговорност, готовност
за самостоятелен труд и издръжливост на
работа при еднообразна дейност, умения за
работа в екип, сръчност, прецизност и точност, наблюдателност, художествени умения
за естетическо оформяне на изделията, усет
за пропорции и съчетание на цветове, вкусове и форми, въображение, способност за
импровизации и реализиране на хрумвания
и др. При възникване на проблеми проявява
самоконтрол и предприема действия за справяне с критични ситуации.
Работата на х лебар-сла дкаря съчетава
разнообразни дейности, които се осъществяват в производствени работилници и цехове.
Поради характера на технологичния процес
работата може да се извършва през различни
периоди на денонощието, което налага сменен
режим на труд, както и работа в почивни и
празнични дни при спазване на трудовото
законодателство на Република България.
Хлебар-сладкарят обслужва безопасно машини, съоръжения и апарати, ползва инструменти и пособия за различните технологични
операции. Технологичното оборудване включва пресевно-силозни инсталации, дозатори,
тестомесачна техника, миксери, машини за
делене, окръгляване и формиране на тесто и
полуфабрикати, пруфери и ферментационни
камери, съоръжения за термична обработка,
опаковъчна техника, складово оборудване,
лабораторна техника, апаратура и прибори,
специализиран инструментариум и пособия.
Хлебар-сладкарят работи във фирми с
дейност в областта на хлебопроизводството
и сладкарството.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност от
професията „Хлебар-сладкар“ обучаваният
може да продължи обучението си по друга
специалност от тази професия или да продължи обучението си за придобиване на трета
степен на професионална квалификация по
професията 541010 „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност
5410102 „Производство на хляб, хлебни и
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сладкарски изделия“. Обучението по общата,
задължителната и отрасловата професионална
подготовка и част от специфичната се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД 01-204
от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г. и
№ РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Хлебарсладкар“ могат да постъпват на работа на
длъжности (професии) от следните единични
групи 3434-2002 Главен сладкар, 7512 Работници по производство на хлебни, сладкарски
и тестени изделия, 3119-3022 Техник, технолог
на хляб и хлебни изделия, 8160-2032 Машинен
оператор, производство на хляб, 8160-2033
Машинен оператор, производство на шоколад
и шоколадови изделия, 8160-2034 Машинен
оператор, хлебни изделия, както и на други
длъж ности, вк лючени при акт уализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· спазва нормативната уредба на Република България за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд и опазване на
околната среда;
· познава правата и спазва задълженията
си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда и сключения от него трудов
договор;
· притежава общи икономически знания
за икономическите отношения и стопанското
управление на страната, пазарни отношения,
процеси и явлени я, факторите, които ги
пораждат и движат, отражението им върху
упражняваната професия;
· работи успешно в екип и осъществява
ефективна комуникация с колеги, с клиенти
и с прекия ръководител, солидарно споделя
отговорностите с останалите членове на екипа;
· намира, въвежда и съхранява информация в компютър, работи с текстообработващи
програми;
· познава организацията на фирмата и
йерархията на длъжностните лица; разбира
своята роля в дейността на предприятието;
· попълва стандартизирани разходно-нормативни документи за отчитане на производството – бланки, трудова автобиография,
при ходно-разходни док у мен т и, от чет и за
извършената работа или положен труд, заявки и др.
3.2 Цели на обу чението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Хранителни технологии“
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След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· спазва санитарно-хигиенните норми и
изискванията за опазване на околната среда;
· к ласифиц и ра основни т е х рани т елни
суровини, материали и добавки, знае технологичното им предназначение, може да
определя качеството им органолептично или
чрез лабораторни анализи, борави с контролно-измервателни уреди и средства;
· обяснява основните процеси и операции
при производството на храни и напитки, може
да работи с технологичното обзавеждане,
знае правилата за транспорт и съхранение на
суровини, полуфабрикати, опаковки и готова
продукция;
· запознат е със стандартизираната техническа и технологична документация за
всяко изделие и владее професионалната
терминология;
· познава документацията на системите
за контрол на качеството и безопасността
на храните и умее да документира текуща
информация.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Хлебар-сладкар“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава задължителната технологична
документация за всяко изделие;
· характеризира основните етапи от производството на изделието и технологичната
им последователност, описва същността на
технологичните процеси и операции, посочва техните параметри и показатели, разчита
технологичните им схеми;
· к ласифиц и ра основни те су ровини и
материали, характеризира техните свойства,
анализира и оценява качеството им и посочва
възможностите за употребата им;
· транспортира, съхранява, подбира, дозира
и подготвя суровини, материали и полуфабрикати, спазвайки технологичните инструкции
и правила;
· изработва различни видове издели я,
спазвайки технологичната документация за
всяко от тях;
· декорира и оформя изделия, придавайки
им добър естетически вид;
· етикетира, опакова, съхранява и експедира
готовата продукция съобразно установения
ред и правила;
· оценява качеството на полуфабрикатите
и готовата продукция в съответствие с нормативните изисквания;
· обслужва машини и съоръжения за подготовка и дозиране на суровини, замесване,
делене, окръгляване, формиране, ферментация, термична обработка и опаковане, като
спазва правилата и инструкциите за безопасна
работа с тях;
· борави безопасно с ръчни инструменти
и пособия.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Хлебар-сладкар“

1. Спазва и прилага правилата за 1.1. Разпознава причините за възникване на опасни ситуации,
здравословни и безопасни условия производствени аварии и инциденти на работното място и предна труд и опазване на околната среда приема мерки за предотвратяването им
1.2. Използва по предназначение средства за противопожарна
защита (кофпомпа, пожарогасител и др.) съгласно правилата за
противопожарна и аварийна безопасност
1.3. Описва правилата и оказва долекарска помощ на пострадал
при необходимост
1.4. Извършва производствените дейности в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
2. Поддържа лична хигиена и хигиена 2.1. Използва работно облекло и лични предпазни средства при
на работното място
изпълнение на трудовата си дейност, спазвайки наредбите и
инструкциите
2.2. Почиства работното си място съгласно действащите инструкции и въведения във фирмата график
2.3. Попълва ежедневно санитарния дневник по системата за
контрол на качеството и безопасността на храните
3. Работи с технологична докумен- 3.1. Разчита технологичната схема за всяко изделие
тация
3.2. Описва същността и последователността на технологичните
процеси и операции от производствения процес на изделието
3.3. Назовава показателите, които трябва да се контролират,
и границите на техните стойности за нормално протичане на
производствения процес – температура, влажност, налягане,
време и др.
4. Окачествява суровини, материали, 4.1. Описва качествените изисквания, на които трябва да отговаря
полуфабрикати и готова продукция всяка суровина, полуфабрикат или готова продукция – органолептични и физико-химични показатели, съгласно технологичната
документация на фирмата
4.2. Преценява по вид и качествени показатели суровините и
полуфабрикатите, подбира най-подходящите за влагане в производството на конкретното изделие
4.3. Преценява пригодността на готовата продукция за експедиция
5. Съхранява, подготвя и дозира су- 5.1. Подготвя складовото обзавеждане, инвентар и измервателни
ровини, материали и полуфабрикати уреди в съответствие с нормативните изисквания
5.2. Поддържа необходимите условия за съхранение на отделните
групи суровини и полуфабрикати – температура, влажност, скорост на движение на въздуха и др., посочени в технологичната
документация
5.3. Подготвя суровини, материали и полуфабрикати – пресява,
натрошава, смила, смесва, темперира, разтваря, разтопява и
изсушава
5.4. Измерва, изброява, претегля суровини, материали и полуфабрикати преди влагането им в производството
6. Етикетира, опакова и експедира 6.1. Разпознава задължителните елементи на етикетите на разготова продукция
личните изделия
6.2. Маркира текуща информация върху етикетите – дата, час,
смяна и др.
6.3. Поставя единична или групова опаковка на продуктите
6.4. Предава готовата продукция на склад или клиент
6.5. Обслужва безопасно транспортно-подемно складово обзавеждане за готова продукция
7. Попълва отчетна документация

7.1. Попълва приходно-разходни документи и съставя отчети за
регистриране движението на стоково-материалните запаси
7.2. Изготвя заявки за допълване на липсващи запаси съгласно
приетите нормативи за задължителен складов запас от суровини
и материали
7.3. Попълва разходно-оправдателни и отчетни документи за
производство на полуфабрикати и готова продукция и предаването им на склад
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8. Спазва изискванията за качеството 8.1. Характеризира основните елементи на системите за контрол
и безопасността на храните съгласно на качеството и безопасността на храните
изискванията на системите за контрол 8.2. Определя контролните критични точки на всички етaпи от
производствения процес с цел предотвратяване или редуциране
до приемливи нива на определена опасност
8.3. Наблюдава и контролира контролните критични точки
8.4. Предприема коригиращи действия, когато наблюдението
показва, че определена критична точка не е под контрол
8.5. Редовно вписва текущите показатели за контрол на качеството, безопасността и хигиената в дневниците на фирмата
9. Обслужва машини, апарати и съо- 9.1. Описва устройството и принципа на действие на машините,
ръжения и поточни линии, използвани съоръженията, апаратите и уредите, с които работи
в технологичния процес
9.2. Следи за поддържане в техническа изправност на машини,
апарати и съоръжения, използвани в технологичния процес
9.3. Оперира с технологичното оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация
9.4. Наблюдава технологичните параметри, отчитани от измервателните уреди на машини и съоръжения, и подава своевременно
информация на технолога при констатирани отклонения
9.5. Следи за изправността на машините и съоръженията, използвани в технологичния процес, и подава своевременно информация
на отговорния техник за отклонения от нормалния режим на
работа на оборудването
Специфични за специалност 5410301 „Производство на хляб и хлебни изделия“
10. Замесва теста за различни видове 10.1. Характеризира състава на различни видове хляб – основни,
хляб
специални, диетични, за питки, погачи, хлебчета и хлебни изделия
(кифлени, козуначни, банични, гевречени, пържени, сухи и др.)
10.2. Зарежда тестомесачната машина с дозираните суровини
за всяко изделие
10.3. Замесва тесто съгласно рецептурата на изделието и указаните в технологичната инструкция показатели за температура
и влажност на тестото, време на замесване и други показатели
10.4. Избира и осигурява подходящи условия и време за съзряване
на замесеното тесто
10.5. Преценява готовността на тестото и го изважда от тестомесачната машина
11. Извършва механична обработка 11.1. Разделя замесеното тесто на късове с точно определена маса
на готовото тесто
11.2. Окръглява тестените късове
11.3. Осигурява подходящи условия за почивка на окръглените
късове
11.4. Обработва тестените късове, като им придава необходимата
форма – тип франзелна или друга
11.5. В зависимост от вида на изделието поставя подходящи
пълнежи по време на формирането и загъва тестото
12. Осигурява условия за протичането 12.1. Задава подходящи параметри на съоръженията за ферменна ферментационни процеси
тация на тестото (температура, влажност, време и др.)
12.2. Зарежда с тесто съоръженията за ферментация
12.3. Преценява готовността на ферментиралото тесто и го извежда от съоръжението
13. Провежда термична обработка 13.1. Познава технологията за различните видове термична обна тесто
работка на тесто – изпичане, пържене, варене, сушене
13.2. Подготвя изделия за термична обработка – намазва повърхността с разбити яйца или други разтвори, поставя поръски,
прави нарези или маркировка на изделието
13.3. Задава подходящи параметри на съоръженията за топлинна обработка – температура, влажност, време и др., и следи за
поддържането им в хода на термичния процес
13.4. Зарежда с тесто съоръженията за топлинна обработка в
зависимост от техния капацитет
13.5. Преценява готовността на изделието и го извежда от съоръжението
13.6. Осигурява подходящи условия за охлаждане на продукта
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Специфични за специалност 5410302 „Производство на сладкарски изделия“
14. Изработва полуфабрикати от раз- 14.1. Характеризира състава и свойствата на различните видове
лични сладкарски теста
теста – пандишпаново, индианово, бишкотено, ронливо-маслено,
бъркано-маслено, многолистно-маслено, парено, медено, леко и
тежко белтъчно тесто
14.2. Замесва сладкарски теста, спазвайки рецептурата, реда за
влагане на продуктите и технологичните параметри и показатели
за всеки вид тесто
14.3. Прилага различни техники за формиране на полуфабриката:
– разстилане;
– заглаждане;
– разслояване;
– напластяване;
– дресиране;
– щамповане на фигури;
– ръчно оформяне и др.
14.4. Задава подходящи параметри на съоръженията за термична
обработка – температура, влажност, време и др.
14.5. Следи за поддържането на оптимален режим на параметрите
в хода на термичната обработка
14.6. Зарежда съоръженията за термична обработка с формираното тесто
14.7. Определя готовността на полуфабриката и го извежда от
съоръжението
14.8. Осигурява подходящи температурни условия за охлаждане
на полуфабриката
15. Изработва различни видове кре- 15.1. Характеризира състава и свойствата на различни видове
мове
кремове – маслен, млечно-нишестен, млечно-брашнен, плодово
безяйчен, белтъчен, инстантен и др.
15.2. Избива с миксер или ръчно смесва суровините за приготвяне на различни видове кремове
15.3. Задава подходящи параметри на съоръжението за термична
обработка на различните видове кремове – температура, време и др.
15.4. Осигурява поддържането на оптимален режим на зададените
параметри в хода на процеса
15.5. Преценява готовността на полуфабриката и го отстранява
от съоръжението
15.6. Осигурява подходящи условия за охлаждане на полуфабриката
16. Приготвя различни видове сиропи 16.1. Характеризира състава и свойствата на различни видове
сиропи – захарни, захарно-гликозни, инвертни и др.
16.2. Сварява различни видове сиропи, спазвайки рецептурата,
реда за влагане на продуктите и технологичните показатели за
всеки от тях
16.3. Осигурява подходящи условия за охлаждане на приготвените сиропи
16.4. Подбира различни есенции и ароматизира сиропи, като
преценява подходящия момент
17. Изработва полуфабрикат за худо- 17.1. Описва състава и начина на приготвяне на различни видове
жествена украса
глазура – шоколадова, захарно-белтъчна, желираща, фонданова и др.
17.2. Разтопява, сварява или избива суровините за глазури,
спазвайки рецептурата, реда за влагане на продуктите и технологичните показатели за всеки вид
17.3. Регулира консистенцията на глазурите чрез добавяне на
допълнителни течни или сухи съставки
17.4. Темперира глазурата в съответствие с изискванията
18. Изработва полуфабрикати за ху- 18.1. Познава технологията за изработване на полуфабрикатите
дожествена украса
за художествена украса – гарнировки (марципан, Драган тесто,
Добуш захар, колер, крокант, карамел, темпериран шоколад,
шоколадови пръчици и др.) и плодове
18.2. Изработва различни украси, като измесва, запарва и охлажда тесто
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18.3. Разтапя, карамелизира, темперира съставките за различните гарнировки
18.4. Отлива релефни фигури чрез матрици
18.5. Ръчно моделира фигури, детайли, елементи, орнаменти и др.
18.6. Нарязва и желира плодове за украса на повърхности

19. Израбо т ва соч н и сла д к арск и 19.1. Характеризира състава и свойствата на сочни сладкарски
изделия
изделия – пасти, торти, рула, петифури и ориенталски изделия
19.2. Изрязва и разслоява полуфабрикати – блатове, платки и др.
19.3. Зафилва сладкарски основи – напоява със сироп, нанася
крем, пълнежи от мармалад и др.
19.4. Заглажда повърхностите на подготвената основа
19.5. Осигурява подходящи температурни условия и охлажда
подготвените основи
19.6. Обработва повърхностите на основата – залива, тунква, панира
19.7. Фиксира местата за нарязване повърхността на торти с
помощта на маркировач
19.8. Оформя художествено и декорира повърхността на изделието
19.9. Нарязва изделията на отделни парчета
20. Изработва сухи сладкарски из- 20.1. Характеризира състава на различните видове сухи сладделия
карски изделия – кексове, целувки, бисквити, дребни сладки,
сухи пасти и др.
20.2. Описва специфичните изисквания при приготвяне на сухи
сладкарски изделия
20.3. Обработва сладкарски основи – слепва с подходящи полуфабрикати, тунква повърхности с различни глазури, поръсва и
панира повърхности
20.4. Оформя и украсява външния вид на изделието
Специфични за специалност 5410303 „Декорация на сладкарски изделия“
21. Изработва сладкарски полуфаб- 21.1. Характеризира състава и свойствата на сладкарски полурикати
фабрикати – теста, кремове, сиропи, глазури, гарнировки и др.
21.2. Подготвя продукти в необходимите пропорции за замесване
на различни видове теста
21.3. Формира различни полуфабрикати от замесените теста
21.4. Приготвя различни видове кремове с интензивно избиване
на суровините и при необходимост – термична обработка
21.5. Сварява различни по гъстота и състав сиропи
21.6. Приготвя глазури и гарнировки за покриване и оформяне
на повърхности
22. Изработва сладкарски основи

22.1. Трампира сладкарски основи – блатове, платки, полусфери
и др., полуфабрикати със сиропи
22.2. Поставя различни видове пълнежи – конфитюри, сладка,
плодове и други върху повърхността им
22.3. Дозира, разпределя и зафилва кремове
22.4. Оформя сладкарска основа чрез последователно комбиниране
на различни полуфабрикати, като спазва принципите за технологична последователност на отделните операции и изискванията
за задължително охлаждане между тях

23. Създава идеен проект за художест- 23.1. Намира актуална информация, свързана с нови тенденции,
вено оформяне на сладкарско изделие технологии и инструменти, за декориране и дизайн на сладкарски изделия
23.2. Съобразява идеята за украса с повода, за който ще се изработва изделието, с възрастта и изискванията на клиента
23.3. Описва основните правила при композиране на декоративни
елементи за украса на изделия
23.4. Спазва принципите на перспективата и пространствения
баланс при изграждане на проект за украса
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23.5. Подбира подходящи цветове за различните елементи на композицията за украса, съобразявайки ги по гама, колорит, тон, нюанс и др.
23.6. Изработва скица на композицията или триизмерен макет в
определен мащаб, като спазва принципите за хармонично съчетаване на декоративните елементи на украсата

24. Изработва шаблон на елемент 24.1. Подбира материал за изработка на шаблон
за украса
24.2. Рисува скица (контур) на модела на фигурата върху избрания
материал
24.3. Изрязва необходимите елементи, като отстранява излишните
части от материала
25. Изработва елементи за художест- 25.1. Поставя шаблона върху подходящо място от повърхността на
вена украса чрез шаблон
изделието или моделиращата маса
25.2. Очертава контурите на отделните елементи на украсата
25.3. Оцветява или запълва с подходящ полуфабрикат вътрешните
пространства на елементите
26. Изработва елементи за художест- 26.1. Познава качествата на различните пластични маси и възвена украса чрез ръчно моделиране можностите им за приложение в изработката на украси
26.2. Избира и комбинира полуфабрикати за изработка на декоративни елементи
26.3. Ползва специализирани инструменти и пособия, предназначени за изработване на декоративни елементи
26.4. Демонстрира различни техники за изработка на декоративни
елементи и орнаменти
26.5. Моделира релефни или триизмерни елементи на фигури
за украса
26.6. Избира и комбинира различни елементи и оформя от тях
декоративни фигури за украса
27. Изработва елементи за художест- 27.1. Подготвя матрицата за формоване на изделие
вена украса чрез матрица
27.2. Поставя в матрицата дозираното количество материал,
разстила и формова изделието от него
27.3. Оформя изделието, като отстранява излишното количество
и заглажда повърхността
27.4. Проявява сръчност при изваждане на формованото изделие
от матрицата
27.5. Почиства матрицата за следващо формоване
28. Оформя външния вид на изделието 28.1. Създава декоративни композиции от геометрични форми и
фигури на растения, животни и хора (симетрични, несиметрични,
пирамидални и др.)
28.2. Поставя декоративни композиции от елементи и фигури
върху горната или страничната повърхност на основи
28.3. Стилизира растителни и животински елементи
28.4. Работи със софтуерна програма за изработване на снимка
чрез фотодекорация върху вафлена хартия
28.5. Рисува и изписва с четка или корнет фигури и надписи
28.6. Вмъква текст във фигурални композиции
28.7. Борави с горелка за грилиране на повърхности и елементи
28.8. Лакира или глазира повърхности
28.9. Подбира материали и изработва естетическа опаковка за
готови изделия
28.10. Аранжира крайния вид на изделието
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се извършва обучението
по теория на професията.
5.1.1. Основно оборудване – работно място
за всеки обучаван (учебна маса и стол), работно място на обучаващия (учебна маса и стол),
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена
за окачване на табла, аудио-визуална техника за
онагледяване – компютри с мултимедийни проектори, технически средства за проектиране и др.
5.1.2. Учебни помагала – демонстрационни
табла, схеми, макети и модели, реални образци,
учебни видеофилми, програмни продукти, специализирана справочна литература – сборници,
рецептурници, каталози, инструкции, наредби,
правилници и др., съобразени с преподаваното
учебно съдържание, и др.
5.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията.
Учебните работилници трябва да са изградени
в съответствие с нормативните изисквания за помещения за производство на храни, с ергономичните и естетичните изисквания, със санитарните
и противопожарните норми и правила. Те трябва
да осигуряват работни места за всички обучавани и работно място за обучаващия. Оборудват
се съобразно видовете технологични процеси от
усвояваната професия и специалности със:
· работни маси, столове, учебна дъска,
шкафове;
· машини и съоръжения – тестомесачни
машини, миксери, машини за обработка на
тесто, ферментационни камери, съоръжения за
топлинна обработка – пещи, котлони, съоръжения за пържене; хладилни камери и др.;
· ръчни инструменти, инвентар, пособия;
· учебни помагала – технологична документация за изучаваните изделия, технологични
схеми, онагледяващи табла, демонстрационни
модели и макети, реални образци, справочна
литература (рецептурници, каталози) и др.;
· мивки, кошове за отпадъци и др.;
· битови помещения – съблекални, складови
помещения и др.
При разполагане на работните места се
спазват изискванията за осветеност, необходимо работно пространство за всеки обучаван,
функционална близост със склада за суровини
и материали и др.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Хлебар-сладкар“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“,
„бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Хранителни технологии“ от област
на висше образование „Технически науки“ и по
специалности от професионално направление
„Изобразително изкуство“ от област на висше
образование „Изкуства“ от Класификатора на
областите на висше образование и професио-
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налните направления, приет с ПМС № 125 от
2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи
на учебните предмети (модули) от професионалната подготовка.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и
компетентности.
1296

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците
и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите
звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм., бр. 49
и 55 от 2002 г., бр. 74 и 87 от 2003 г., бр. 27 и
70 от 2008 г., бр. 4 и 75 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Когато групата за целодневна организация на учебния ден (полуинтернатната група)
в общообразователните училища е единствена
в населеното място, броят на учениците може
да е под определения минимален брой в приложението, но не по-малко от 10.“
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 2. В чл. 15 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Когато броят на учениците в професионалните училища, професионалните гимназии
и професионалните колежи е недостатъчен за
делене на паралелките на групи при обучението
по чужд език на професията по реда на ал. 1
и 4, се разрешава формирането на групи с помалко от 10 ученици в рамките на делегирания
бюджет на училището.“
§ 3. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Паралелките може да се делят на
две групи по основи на програмирането, по
информационни технологии и по предметите/
модулите от задължителната професионална
подготовка, свързани с изучаването и прилагането на приложни програмни продукти,
програмиране и компютърни и мрежови технологии – при минимум 8 ученици в група.“
Министър: Сергей Игнатов
1871

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за преподавателска работа и
реда за определяне на числеността на персонала
в системата на народната просвета (обн., ДВ,
бр. 27 от 2008 г.; изм., бр. 4 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
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вява чрез лицензираните спортни федерации,
в които те членуват.
(2) За спортно развитие и/или постигнати високи резултати спортните клубове по
ал. 1 могат да бъдат подпомагани целево
от министъра на физическото възпитание
и спорта.
(3) Финансовото подпомагане на дейностите
на спортните клубове се извършва в зависимост
от степента на изпълнение на показателите,
посочени в програмите.
(4) По реда на ал. 1 и 2 се предоставят и
средства за дейности на спортни клубове с
предмет на дейност спорт за хора с увреждания, членуващи в съответната спортна
федерация.“
§ 2. В чл. 21 думите „определените по реда
на чл. 19 средства“ се заменят със „средствата
за финансовото подпомагане по чл. 19, ал. 1“.

„(4) Нормите за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, включват
следните дейности: самоподготовка, организиран
отдих и спорт, дейности по интереси, консултации
с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални
образователни програми.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно
ал. 5, 6 и 7.
§ 2. В чл. 7, ал. 2 след думата „предмет“ се добавя „и/или за учителска длъжност в I – IV клас“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 6
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
Министър: Сергей Игнатов
1872

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Проектите, подадени до влизане в
сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
Симеон Дянков
Министър на физическото
възпитание и спорта:
Свилен Нейков

Наредба за изменение на Наредба № Н-1 от
2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото
възпитание и спорта на спортни дейности
(обн., ДВ, бр. 19 от 2007 г.; изм., бр. 8 и 26
от 2011 г.)
§ 1. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Финансовото подпомагане на
дейностите на спортните клубове се осъщест-

1902

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следните
поправки в Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.):
1. В чл. 15, ал. 12 думите „T i 0,4“ да се четат „T i ≤ 0,4“.
2. В чл. 19 думите „формите при“ да се четат „формите“.
3. В приложение № 3, в текста под фиг. 3.1 думата „спрамо“ да се чете „спрямо“.
4. В приложение № 7:
а) в таблица 7.1, колона 1, ред 10 от долу на горе думата „снажядане“ да се чете „снаждане“;
б) в таблица 7.3 (фиг. 7.3), колона втора, редове
„
през 150 mm извън зоната на снаждане
≥ Ф6
„

0,5
“

да се четат
≥ Ф6 през 150 mm извън зоната на снаждане
0,5

2131

“
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 174
от 24 януари 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Градина“,
разположена в землищата на с. Деветинци и
с. Деветак, община Карнобат, област Бургас

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

X (m)

Y (m)

1.

4650325

9532500

2.

4651025

9532500

3.

4651245

9533035

4.

4650995

9533283

5.

4650428

9532975

На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от
Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100
от 2010 г.) и Протоколно решение по т. 15 от
Протокол № 48 от заседанието на Министерския съвет на 14 декември 2011 г. разрешавам
на „Дем Мед“ – ЕООД, София – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
131143502, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Лозенец, ул. Добър юнак 12, ет. 2,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Градина“, разположена в землищата на
с. Деветинци и с. Деветак, община Карнобат,
област Бургас, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,49 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма
и договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.

1717

Министър: Тр. Трайков

1799

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1518
от 13 февруари 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“ и чл. 4, ал. 1 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол и протоколно
решение № 1543 от 13.02.2012 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява за приватизация
„Дворно място от 780 кв.м – УПИ ХХХІІІ от
кв. 14 по плана на гр. София, м.с. Панчарево – Зона за отдих, заедно с построена върху него
масивна сграда, представляваща Бизнес клуб с
РЗП 977 кв.м“, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
1798

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1519
от 13 февруари 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“ и чл. 4, ал. 1 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол и протоколно решение № 1544 от 13.02.2012 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява за приватизация
„Дворно място от 2520 кв.м в гр. Банкя, ул.
Ал. Стамболийски 11, заедно с построена върху
него 4-етажна масивна сграда, представляваща
Санаториум – Учебно-производствена сграда с
РЗП 2653 кв.м“, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор: Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 1520
от 13 февруари 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“ и чл. 4, ал. 1 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 1545 от 13.02.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява за приватизация „Магазин – РЕП – Подлеза“ в Благоевград, обособена
част от „Български пощи“ – ЕАД, София.
1800

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

ВЕСТНИК

9. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ
датата на търга, след предварителна заявка
и представен платежен документ за закупена
тръжна документация.
10. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия по процедурата за
приватизация съгласно Закона за приватизация
и следприватизационен контрол и Наредбата за
търговете и конкурсите и да сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник.
2140

Председател: Р. Хасан

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 39
от 30 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 402 от 23.02.2010 г. на
ОбС – Айтос, Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
1. Определя приватизационната цена в размер 370 000 лв. за продажба на обект: общински
нежилищен имот, обект: кафе „Еделвайс“, ул.
Цар Освободител 15, ет. 2, гр. Айтос, за начална
тръжна цена.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-вия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, а ако този ден
е неприсъствен – на първия следващ работен ден,
в стая 34 на общината, ул. Цар Освободител 3,
от 10 ч. за продажбата на общински нежилищен
имот, обект: кафе „Еделвайс“, ул. Цар Освободител 15, ет. 2, гр. Айтос.
3. Определя стъпка на наддаване – 15 000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
25 000 лв. и се превежда до последния работен
ден, предхождащ търга, по банкова сметка BG
07 BUIN 78553380820030 в ТБ „Алианц България“ – АД, клон Бургас.
5. Тръжната документация на цена 200 лв.
без ДДС, внесени в касата на общината, се получава в Центъра за услуги и информация на
гражданите на общината до два работни дни
преди датата на търга.
6. Подаването на документи за участие се
извършва до последния работен ден, предхождащ търга, в Центъра за услуги и информация
на гражданите на общината.
7. Начин на плащане – достигнатата тръжна
цена се заплаща разсрочено по банкова сметка
на Община Айтос № BG 94 BUIN 78553280820000,
BIC код на ТБ „Алианц България“ – АД, клон
Бургас – BUINBGSF, в левове, по следната схема:
40 % – в 30-дневен срок от сключване на договора, 30 % – в едногодишен срок от договора, и
остатъкът от 30 % – в 2-годишен срок от сключване на договора.
8. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга, неразделна част от това
решение.
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ЗАПОВЕД № РД-09-10
от 10 февруари 2012 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 135, чл. 129, ал. 3 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ и
искане с входящ № 26-00-52 от 25.01.2012 г. на
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД,
издадено разрешение № 6905-73 от 13.10.2010 г. от
областния управител на област Бургас за изработване на комплексен проект за инвестиционна
инициатива одобрявам изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обект „Летище – Бургас“,
одобрен със заповед № РД-09-07 от 26.01.2010 г. на
областния управител на област Бургас, относно
квартал 8, състоящо се в следното:
В плана за регулация (ПР) се заличават УПИ
ІІ 27,28 и УПИ ІІІ 27,28. От УПИ ІІ 27,28 се обособяват два нови урегулирани поземлени имота:
УПИ V 53 с отреждане за трафопост, паркиране
и озеленяване и УПИ VІ 53,69 с отреждане за
обслужващи сгради, карго терминал, пожарна,
складове, работилници, техническа инфраструктура, КПП, озеленяване, паркинги и шумозащитни мероприятия. Провеждат се нови улици: от
о.т. 138 до о.т. 142 и от о.т. 139 до о.т. 143. УПИ
ІІІ 27,28 променя отреждането си за имот 52 и
става УПИ ІІІ 52, като запазва съществуващите
си граници и отреждане за РВД.
Изменението на ПУП – ПР е графично отразеното със зелен цвят върху приложения към
тази заповед проект в мащаб 1:1000.
В плана за застрояване (ПЗ) предвиденото ново
застрояване в трите новообразувани урегулирани
поземлени имота е показано с ограничителни
линии при показатели за зона Пп в матрица и
таблица – съгласно червените, сините и черните
линии и надписи върху приложения към тази
заповед проект в мащаб 1:1000.
Одобрявам и работен устройствен план (РУП),
разработен на основание чл. 36, ал. 3 ЗУТ, за
новообразуваните УПИ III 52, УПИ V 53 и УПИ
VI 53,69 в кв. 8.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
1878

Областен управител: К. Гребенаров
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 0463
от 6 февруари 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен
с Решение № 2427-7 от 21.09.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, нареждам:
Отчуж давам част от недвижим поземлен
имот с идентификатор № 10135.3506.504 по КК
на район „Младост“, Варна, представл яващ
земя с площ 86 кв.м, целият с площ 1000 кв.м,
от Тодорка Русева Стефанова, постоянен адрес
Варна, ж.к. Младост, бл. 126, вх. 4, ет. 3, ап. 82,
съгласно нотариален акт № 155, том LXХХIV,
дело 19115/2004.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен в Решение № 2427-7
от 21.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
предвиждащ изграждането на обект – публична
общинска собственост, която не може да бъде
задоволена по друг начин, и скица-проект № 27103
от 17.10.2011 г. на СГКК – Варна.
Като обезщетение за гореописани я имот
Тодорка Русева Стефанова да получи сумата
7740 лв., представляваща пазарната цена на
тази част от имота в съответствие с оценката
на оценител на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
Кмет: К. Йорданов
1805
ЗАПОВЕД № 0464
от 6 февруари 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен
с Решение № 2427-7 от 21.09.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот
с идентификатор № 10135.3506.465 по КК на район
„Младост“, Варна, представляващ земя с площ 39
кв. м, от Иван Тодоров Недев, постоянен адрес гр.
Варна, СО „Пчелина“ 465, съгласно нотариален
акт № 60, том ХХХII, дело 8524 от 13.09.1996 г.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 2427-7
от 21.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
предвиждащ изграждането на обект – публична
общинска собственост, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Съгласно скица-проект № 29768 от 11.11.2011 г.
на СГКК – Варна, и извадка от кадастралния
регистър имот с идентификатор 10135.3506.465 е
с площ 938 кв. м, а по НА – 1000 кв. м.
Като обезщетение за гореописани я имот
Иван Тодоров Недев да получи сумата 3510 лв.,
представляваща пазарната цена на тази част от
имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
Кмет: К. Йорданов
1806
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ЗАПОВЕД № 0465
от 6 февруари 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен
с Решение № 2427-7 от 21.09.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, нареждам:
Отчуж давам част от недвижим поземлен
имот с идентификатор № 10135.3506.708 по КК на
район „Младост“, Варна, представляващ земя с
площ 66 кв.м, от Емил Илиев Крумов, постоянен
адрес Варна, ж.к. Възраждане, бл. 61, вх. 1, ет. 7,
ап. 20, съгласно нотариален акт № 96, том ХLIV,
дело 16509 от 31.10.1994 г.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен в Решение № 2427-7
от 21.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
предвиждащ изграждането на обект – публична
общинска собственост, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
С ъгласно ск и ца-п роек т № 27103/2 011 на
СГКК – Варна, и извадка от кадастралния регистър имот с идентификатор 10135.3506.708 е с
площ 487 кв.м, а по НА – 500 кв.м.
Като обезщетение за гореописани я имот
Емил Илиев Крумов да получи сумата 5940 лв.,
представляваща пазарната цена на тази част от
имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
Кмет: К. Йорданов
1807
ЗАПОВЕД № 0466
от 6 февруари 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен
с Решение № 2427-7 от 21.09.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, нареждам:
Отчуж давам част от недвижим поземлен
имот с идентификатор № 10135.3506.499 по КК на
район „Младост“, Варна, представляващ земя с
площ 64 кв.м, целият с площ 1057 кв.м, от Георги
Димитров Кърджилов, постоянен адрес Варна,
ул. Подвис, бл. 37, вх. Г, ет. 7, ап. 96. съгласно
нотариален акт № 106, том LVI, дело 12730/2003.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 2427-7
от 21.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
предвиждащ изграждането на обект – публична
общинска собственост, която не може да бъде
задоволена по друг начин, и скица-проект № 29768
от 11.11.2011 г. на СГКК – Варна.
Като обезщетение за гореописани я имот
Георги Димитров Кърджилов да получи сумата
5760 лв., представляваща пазарната цена на тази
част от имота в съответствие с оценката на оценител на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
Кмет: К. Йорданов
1808
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ЗАПОВЕД № 0467
от 6 февруари 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен
с Решение № 2427-7 от 21.09.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот
с идентификатор № 10135.3506.837 по КК на район
„Младост“, Варна, представляващ земя с площ
136 кв. м, целият с площ 705 кв. м, от Геновева
Великова Диму, постоянен адрес гр. Варна, ж.к.
Трошево, бл. 74, ет. 1, ап. 4, съгласно нотариален
акт № 136, том LXVIII, дело 15470 от 17.09.2004 г.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение № 2427-7
от 21.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
предвиждащ изграждането на обект публична
общинска собственост, която не може да бъде
задоволена по друг начин, и скица-проект № 27103
от 17.10.2011 г. на СГКК – Варна.
Като обезщетение за гореописания имот Геновева Великова Диму да получи сумата 12 240 лв.,
представляваща пазарната цена на тази част от
имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
Кмет: К. Йорданов
1809

РЕШЕНИЕ № 129-15
от 14 и 15 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 19 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение от
кмета на кметство – с. Тополи, с вх. № ЗАО-39900
от 16.09.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява план за регулация и застрояване на
УПИ 026003 „За крайпътен обект – автосервиз,
пункт за технически прегледи, газостанция и
снекбар“ по КВС на землище с. Тополи, община Варна, с възложители Йорданка Димитрова
Панайотова и Радостина Здравкова Андонова.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател: Н. Апостолов
2143
РЕШЕНИЕ № 130-15
от 14 и 15 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 19 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение от
кмета на кметство –  с. Тополи, с вх. № ЗАО-12142
от 16.09.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на УПИ 025006 „За
крайпътен търговски обект“ по КВС на землище
с. Тополи, с възложители „Балкан тур“ – ЕООД,
и Иванка Недялкова Колева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател: Н. Апостолов
2144

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 95
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5
ЗУТ и Решение № КЗЗ-05 от 9.09.2011 г., т. 1 и
2, на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за ПИ № 10447.151.25,
местност Велико Търново, землище на гр. Велико
Търново: създаване на обслужващ транспортен
достъп с ширина 6 м до ПИ № 10447.151.25, преминаващ през ПИ № 10447.151.26 – общински
имот, като проектният път е с площ 684 кв. м;
отреждане на ПИ № 10447.151.25 за „производствени и складови дейности“; за ПИ № 10447.151.25
се предвижда свободно застрояване на сгради
за „производствени и складови дейности“ при
следните устройствени показатели – височина
на сградите – 8 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – 80 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – 2,5, минимална озеленена площ – 20 %,
линии на застрояване – ограничителни и БКТП;
план-схеми за водоснабдяване и канализация и
електрификация към ПУП; парцеларни планове
за линейна инфраструктура – трасета на външно
ел. захранване – кабелна линия 20 kV, водопровод и канализация, захранващи обект: „Производствено-складова база“ в ПИ № 10447.151.25
(№ 000191 по КВС) за нуждите на СД „Сира – Василеви и сие“, преминаващи през част от имот
№ 10447.151.26 (№ 000193 по КВС) – общинска
собственост; промяна предназначението на част
от имот № 10447.151.26 (№ 000193 по КВС) – общинска собственост, с площ 684 кв. м за местен
(обслужващ) път.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
1891

Председател: Н. Ашиков

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 1
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6, чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1
и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Видин, реши:
1. Одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на град Видин – смяна на устройствената зона от ,,земеделски земи“ в зона
за ,,складови дейности“.
2. Одобрява подробен устройствен план:
– план за регулация – урегулиране на имот
с идентификатор 10971.192.68 в УПИ I-68 ,,за
складови дейности“;
– план за застрояване с указване на начина на
застрояване и параметрите за съответната територия в обхват имот с идентификатор 10971.192.68
по кадастралната карта на гр. Видин, м. Шуговец.
2120

Председател: Пл. Трифонов
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ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 124
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:
Във връзка с решения № КЗЗ-6 от 7.12.2011 г.
и № КЗЗ-3 от 10.06.2010 г. на комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към Областната дирекция „Земеделие“ – Хасково, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот
№ 055089, м. Гичата, землище с. Крум, и парцеларен план със специализирана устройствена схема
за трасе с обща дължина 392 м, от които 152 м в
сервитута на местен път и 240 м в полски пътища
№ 000259, 000262 и 000281, с общ сервитут 1414 кв. м
за външно кабелно електрозахранване на обект
„Базова станция Крум“ на „Мобилтел“ – ЕАД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Димитровград пред Административния
съд – Хасково.
2124

Председател: Ст. Димитров

РЕШЕНИЕ № 125
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлени имоти 000164 и
001164, землище с. Великан, имот с идентификатор 21052.24.25 по кадастралната карта на Димитровград – землище кв. Черноконево, и имоти с
№ 142020, 142016, 000780, част от 000781, 144096,
144085, 144086, землище гр. Меричлери, ведно с
парцеларен план за трасе на път и пътен възел за
транспортен достъп ведно с регистъра към него за
обект „Кариера за добив на варовик – находище
с. Великан, община Димитровград“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Димитровград пред Административния
съд – Хасково.
2125

Председател: Ст. Димитров

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 33
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – ПЗ, засягащ
имот с идентификатор 11003.15.39 по КККР на
с. Видно, община Каварна, област Добрич.
1830

Председател: Ив. Кьосев
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РЕШЕНИЕ № 34
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – ПЗ, засягащ имот
с идентификатор 32768.16.6 по КККР на с. Иречек,
община Каварна, област Добрич.
1831

Председател: Ив. Кьосев

РЕШЕНИЕ № 35
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – ПЗ, засягащ имот
с идентификатор 11003.9.48 по КККР на с. Видно,
община Каварна, област Добрич.
1832

Председател: Ив. Кьосев

РЕШЕНИЕ № 36
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – ПЗ, засягащ
имот с идентификатор 11003.18.57 по КККР на
с. Видно, община Каварна, област Добрич.
1833

Председател: Ив. Кьосев

РЕШЕНИЕ № 37
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – ПЗ, засягащ имот с
идентификатор 32768.16.8 по КККР на с. Иречек,
община Каварна, област Добрич.
1834

Председател: Ив. Кьосев

РЕШЕНИЕ № 38
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Отменя Решение № 69 от 26.04.2011 г. и
Решение № 126 от 9.08.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Каварна.
2. Одобрява проект за парцеларен план на
подземен електропровод, свързващ ветрогенераторите в землищата на с. Нейково, с. Видно
и с. Иречек, община Каварна, с ел. подстанция
20/110 kV в ПИ 3.123 в землището на с. Вранино,
община Каварна, по следното трасе: с. Нейково – ПИ 2.131, ПИ 1.89, ПИ 4.132, ПИ 8.133, ПИ
9.118, ПИ 501.9503, ПИ 501.216, ПИ 18.84, ПИ
18.89, ПИ 18.85, ПИ 18.81, ПИ 17.80, ПИ 17.79,
ПИ 22.129, ПИ 26.140; с. Видно – ПИ 9.147, ПИ
9.148, ПИ 9.150, ПИ 15.136; ПИ 9.149, ПИ 15.138,
ПИ 19.161, ПИ 19.160, ПИ 18.156, ПИ 15.137, ПИ
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18.158, ПИ 36.124, ПИ 25.146, ПИ 38.151; с. Иречек – ПИ 22.89, ПИ 20.110, ПИ 22.68, ПИ 16.108,
ПИ 15.107, ПИ 21.104, ПИ 21.95, ПИ 13.48, ПИ
12.56, ПИ 2.80, ПИ 1.77; с. Вранино – ПИ 12.107,
ПИ 9.134, ПИ 9.127, ПИ 8.132, ПИ 7.133, ПИ 7.130,
ПИ 6.172, ПИ 6.166.
1835

Председател: Ив. Кьосев

РЕШЕНИЕ № 39
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен
план за линейна инфраструктура – подземен
електропровод 20 kV, подземен оптичен кабел и
подземен водопровод, необходими за обслужване
на урегулиран поземлен имот с идентификатор
77044.19.43 – Сграда за експлоатация и поддръжка
на ВЕП „Свети Никола“, и 77044.19.44 – Подстанция 33/110 kV на ВЕП „Свети Никола“, засягащ
следните имоти в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна: 77044.16.155 – полски път,
77044.11.150 – сервитут на републикански път, и
77044.24.148 – полски път.
1852

Председател: Ив. Кьосев

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 25
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
„Външен водопровод“ за ПИ № 035010, ПИ
№ 034023 и ПИ № 034022 в землището на с. Черни
връх, община Камено, с дължина на водопровода
271 м.
2142

Председател: Ст. Драганова

ОБЩИНА КАРНОБАТ
ЗАПОВЕД № РД-77
от 6 февруари 2012 г.
Във връзка с Решение № 35.І.1 и Решение
№ 35.І.2 на Общинския съвет – гр. Карнобат, за
преобразуване на ЦДГ „Мечо Пух“, с. Соколово,
и ЦДГ „Синчец“, с. Невестино, на основание
чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета,
чл. 15, ал. 1 и 4 от Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета и чл. 44, ал. 2
ЗМСМА нареждам:
І. Да се преобразува Целодневна детска градина
„Мечо Пух“, с. Соколово, община Карнобат, във
филиал на Целодневна детска градина „Пролет“,
с. Кликач, община Карнобат.
ІІ. Да се преобразува Целодневна детска
градина „Синчец“, с. Невестино, община Карно-
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бат, във филиал на Обединено детско заведение
„Вълшебство“, гр. Карнобат.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Мария Генова – заместник-кмет на Община
Карнобат.
1856

Кмет: Г. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-78
от 6 февруари 2012 г.
Във връзка с Решение № 36 на Общинския
съвет – гр. Карнобат, за закриване на ПДГ,
с. Искра, на основание чл. 10, ал. 8 от Закона за
народната просвета, чл. 15, ал. 1 и 4 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета и
чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Да се закрие ПДГ – с. Искра, филиал на
Целодневна детска градина „Яна Лъскова“ – гр.
Карнобат.
ІІ. Децата, отглеждани, обучавани и възпитавани в ПДГ – с. Искра, да се пренасочат до
ЦДГ „Яна Лъскова“ – Карнобат, при условията на
чл. 9 от Закона за народната просвета, като им
се осигури безплатен специализиран транспорт.
ІІІ. Имуществото на детската градина да се
съхранява в ЦДГ „Яна Лъскова“ – Карнобат.
ІV. Задължителната документация на ПДГ – с.
Искра, да се приеме от директора на ЦДГ „Яна
Лъскова“ – Карнобат, и да се съхранява в архива
на детската градина.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Мария Генова – заместник-кмет на Община
Карнобат.
1857

Кмет: Г. Димитров

ОБЩИНА КУЛА
РЕШЕНИЕ № 53
от 20 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16, 17 и 23
ЗМСМА във връзка с чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1,
т. 4 и 5 и чл. 31 ЗАТУРБ и § 16 от преходните и
заключителните разпоредби към Изборния кодекс
Общинският съвет – гр. Кула, реши:
1. Закрива кметство с. Големаново, община
Кула, област Видин, и заличава кметството,
вписано под № VID22-01, № 15415 в Единния
класификатор на административно-териториалните и териториални единици.
2. Закрива кметство с. Тополовец, община
Кула, област Видин, и заличава кметството,
вписано под № VID22-06, № 72775 в Единния
класификатор на административно-териториалните и териториални единици.
3. Закрива кметство с. Цар Петрово, община
Кула, област Видин, и заличава кметството,
вписано под № VID22-07, № 78224 в Единния
класификатор на административно-териториалните и териториални единици.
4. Закритите кметства придобиват статут на
населени места съгласно чл. 46а ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2 ЗАТУРБ.
2161

Председател: А. Асенов
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ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ № 25
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА,
чл. 30 и 31 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1,
т. 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Кърджали,
реши:
1. Закрива кметство с. Голяма бара, в състава на което влизат населените места: с. Върбенци, с. Илиница, с. Крушка, с. Мартино и
с. Ходжовци, и определя същото със статут на
наместничество.
2. Закрива кметство с. Ненково, в състава
на което влиза населеното място с. Висока, и
определя същото със статут на наместничество.
Председател: Р. Мустафа
1853

РЕШЕНИЕ № 72
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ПУП – план за регулация, с който се предвижда обособяване на УПИ XV-014123 – инженерна инфраструктура за поземлен имот пл.
№ 014123 – общинска собственост съгласно АОС
№ 53 от 18.01.2012 г., попадащ в УПИ XIII – кланица и колбасарски цех в бивш стопански двор
на гр. Пещера, м. Войника, землище на гр.
Пещера, при съседи на новообразувания урегулиран поземлен имот: имот № 014103, имот
№ 015023, имот № 015024, имот № 100001 и
УПИ XIII-014124, кланица и колбасарски цех.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община
Пещера в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 72
от 14 февруари 2012 г.
На основание чл. 21. ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 4 на ОЕСУТ от
29.12.2011 г. Общинският съвет – гр. Монтана,
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за водопровод и подземен
електропровод 20 kV през ПИ № 113019 (образуван от № 113017), и нов КТП в ПИ № 000105 по
КВС – с. Трифоново, община Монтана.
Линиите на застрояване 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 му в
„Държавен вестник“.
Председател: И. Иванов
2119

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 72
от 14 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Нова Загора, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект „Електропровод 20 kV“ от БТКП в ПИ 018048 до БКТП в
ПИ 018049, който преминава през имот 018039 по
КВС на с. Съдийско поле, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, до Административния
съд – Сливен.
Председател: М. Иванова-Николова
1858

2126

Председател: Ан. Младенова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-16-01
от 10 февруари 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 150, ал. 6, чл. 145, ал. 2 и
чл. 129, ал. 3 ЗУТ одобрявам:
1. Подробен устройствен план и план-схеми за гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия, с. Ясен, с. Дисевица, с. Търнене,
с. Градина, община Плевен, с. Петърница и
с. Крушовица, община Долни Дъбник, за обект:
„Електронна съобщителна мрежа на „Оптилинк
Плевен“, подобект: „Оптично кабелно трасе на
територията на община Долна Митрополия и
с. Крушовица, област Плевен“, който подобект
е разположен на територията на община Долна
Митрополия, община Долни Дъбник и община
Плевен.
2. Инвестиционен проект, фаза „Техническа“,
за обект: „Електронна съобщителна мрежа на
„Оптилинк Плевен“, подобект: „Оптично кабелно трасе на територията на община Долна
Митрополия и с. Крушовица, област Плевен“,
разположен на територията на община Долна
Митрополия, община Долни Дъбник и община
Плевен.
Одобряването на проекта е извършено във
връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ въз основа на
оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към
строежите.
Писмени възражения, предложения и искания могат да се направят в едномесечен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“ пред областния управител – Плевен.
1892

Областен управител: Ив. Новкиришки
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 44
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за кабелна линия 20 kV от ВЛП/ВЛ 20 kV „Добри дол“ до БКТП „Рейс Ман“ за изграждане на
обект „Тютюносушилни“ в ПИ № 000331 по КВС
на гр. Първомай, област Пловдив.
2123
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на акта за одобряване на ПУП и обособяване на
УПИ ІІ-000212 – „за водостопанско съоръжение
и фотоволтаичен парк“.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
2141

Председател: Н. Павлова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Председател: Д. Петков

ЗАПОВЕД № РД-15-28

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 112
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 244 на
Експертния съвет по устройство на територията
от 15.12.2011г. Общинският съвет – гр. Силистра,
реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване за създаване на устройствена основа за изграждане на
птицеферма в ПИ № 41143.508.4 и № 41143.508.6
по КК и КР в землището на с. Калипетрово,
община Силистра.
Съгласно изискванията на чл. 131, ал. 2 ЗУТ
непосредствено засегнати от предвижданията на
подробния устройствен план са:
ПИ № 41143.508.5, ПИ № 41143.508.53, ПИ
№ 41143.508.7 и ПИ № 41143.508.2 в землището
на с. Калипетрово, община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
1863

ВЕСТНИК

Председател: М. Димитрова

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 47
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява подроен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот № 000212 – водостопанско съоръжение
с площ 43,755 дка, м. Долапски баир, по КВС на
гр. Средец, като се обособяват два УПИ:
УПИ І-000212 – „за водостопанско съоръжение,
с площ 33,134 дка в м. Долапски баир по КВС
на гр. Средец;
УПИ ІІ-000212 – „за водостопанско съоръжение и фотоволтаичен парк“, с площ 10,620 дка в
м. Долапски баир по КВС на гр. Средец.
Обявява УПИ ІІ-000212 – „за водостопанско
съоръжение и фотоволтаичен парк“, с площ 10,620
дка в м. Долапски баир по КВС на гр. Средец за
частна общинска собственост след влизане в сила

от 10 февруари 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
а л. 8 ППЗСПЗЗ, п ред ви д п ро т окол № 4 о т
31.01.2012 г. на комиси ята по чл. 28б, а л. 2
ППЗСПЗЗ и писмо-опис вх. № РД-10-26/11 от
10.02.2012 г. одобрявам плановете на новообразуваните имоти за следните местности в землището
на гр. Шумен: Сакарка – кадастрални райони 677,
686 и 685; Стража – кадастрален район 648; Кобаклията (Лозевски язовир) – кадастрален район 2;
Ямалъка (над Нов екарисаж) – кадастрален район
94; Иджик дюзю (Нов екарисаж) – кадастрален
район 687; кадастрален район 10 – само за поземлени имоти № 519, 520 и 521, и Порек – кадастрален район 92, кадастрален район 91 – само
за ПИ № 1, кадастрален район 93 – само за ПИ
№ 1, и кадастрален район 94 – само за ПИ № 1.
Жалби срещу заповедта могат да се подават
от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Шумен пред Административния
съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
1810

Областен управител: Д. Александров

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № VІ-3
от 8 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
и Заповед № ТУ02/0057 от 31.08.2011 г. на кмета
на Община Ямбол, становище на гл. архитект на
Община Ямбол № 34 от 31.08.2011 г. и протокол
№ 18 от 10.11.2011 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява изработения проект за изменение на
действащия подробен устройствен план (ПУП) –  
план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ
І-27.37 по плана гр. Ямбол – м. Маслака, състоящо
се в отреждане на ново конкретно предназначение,
а именно: „за производство, услуги и търговия“, с
определени нови ограничителни линии на застрояване и запазване на устройствените показатели:
– устройствена зона – Пс;
– етажност (Н) – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
– интензивност на застрояване (Кинт.) – до 1,2;
– озеленяване – (Позел.) – мин. 30 %;
– начин на застрояване – свободно.
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Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30- дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.
1811

Председател: Т. Петкова

ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 62
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 3 от 13.04.2011 г.
на ОЕСУТ при Община Сатовча Общинският
съвет – с. Сатовча, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
поземлен имот № 004041 в м. Голямо блато по
КВС на землището на с. Осина, община Сатовча, за вилно строителство с възложител Биляна
Дафинова Джуджева.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Сатовча до Административния съд – Благоевград.
2122

Председател: Ив. Моллов

ОБЩИНА С. ЧУПРЕНЕ,
ОБЛАСТ ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 20
от 26 януари 2012 г.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА
във връзка с чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 и
чл. 31 ЗАТУРБ Общинският съвет – с. Чупрене,
обявява за закрити кметства на територията на
община Чупрене, област Видин, както следва:
кметство с. Долни Лом – ЕКАТТЕ 22424; кметство с. Търговище – ЕК АТТЕ 73612; кметство
с. Средогрив – ЕКАТТЕ 68518; кметство с. Репляна – ЕКАТТЕ 62493.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение
на решението.
2162
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автоматика, специалност „Теория на автоматичното управление“ към към катедра „Системи и
управление“ – ФА, със срок 3 месеца; професор по
професионално направление 5.3 Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Физика“ към
Департамента по приложна физика; доценти по:
професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – един,
към катедра „Системи и управление“ – ФА;
професионално направление 5.3 Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление“ – един, към катедра „Праграмиране
и компютърни технологии“ – ФКСУ; професионално направление 5.4 Енергетика, специалност
„Физика“ – един, към Департамента по приложна
физика; главен асистент по професионално направление 5.13 Общо инженерство, специалност
„Ергономия и промишлен дизайн“ към катедра
„Инженерен дизайн“ – МФ, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Техническия университет – София,
в съответните факултетни канцеларии: ФА – каб.
2340, тел. 965 24 06; ДПФ – каб. 10413, тел. 965 31
04; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965 25 13; МФ – каб.
3242, тел. 965 22 88.
1909
21. – Икономическият университет – Варна,
на основание Решение № 320 от 19.05.2011 г. на
Министерския съвет и решения на съответните
факултетни съвети преобявява конкурси за приемане на докторанти за учебната 2011/2012 г. по
следните научни специалности:
№
по
ред

Област
на ВО

1.

3. Социални,
стопански и
правни
науки

3.8. Икономика

Икономика и
управление
(строителство)

1

1

2.

3. Социални,
стопански и
правни
науки

3.8. Икономика

Стокознание

1

1

3.

3. Социални,
стопански и
правни
науки

3.8. Икономика

Маркетинг

1

-

Общо:

3

2

Председател: Б. Станков

58. – ТД на НАП – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253 ДОПК
с Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 5700/2001/184956 от 20.02.2012 г. възлага на
„Пром – М“ – ООД, със адрес за кореспонденция: Ботевград, ул. Георги Сава Раковски 1, ет. 4,
ап. А, следния недвижим имот: УПИ ХІІІ-11 за
„Складова, промишлена и търговска дейност“ в
кв. 4 по плана на гр. Пирдоп с площ 7140 кв. м
при граници на имота: от север – ДСП „Зърнени храни“; от изток – улица с о.т. 856 – 857; от
юг – „Домо“ – ЕООД, Пирдоп; от запад – парцел
ХІІ-11, намиращ се в гр. Пирдоп, ул. Сергей
Румянцев 2Е.
2135
8. – Тех н и ческ и ят у н и верси те т – Софи я,
обявява конкурси за: доцент по професионално
направление 5.2 Електротехника, електроника и

С Т Р. 1 2 9   

П р о ф е - Научна Държавна
сиона лно специал- поръчка
направленост
ред. зад.
ние

Срок за подаване на документите в отдел
„НИДД“ – 2 месеца от обнародване в „Държавен
вестник“.
За документи и информация: отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“, кабинет
503, тел. (052) 660 295, e-mail: nir@ue-varna.bg, и
web адрес: www.ue-varna.bg.
1910

С Т Р.
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76. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академична
длъжност доцент в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност:
Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност),
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в колежа, Пловдив, бул.
Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.
1893
56. – Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професиона лно направление 4.1. Физическ и
науки; научна специалност Физика на океана,
атмосферата и околоземното пространство за
нуждите на секция „Космическо време“; доценти в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки; науча
специалност Физика на океана, атмосферата и
околоземното пространство – един, за нуждите
на секция „Космическо време“ и един за нуждите
на секция „Космическа геофизика“; професор в
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност Дистанционни изследвания за нуждите
на секция „Дистанционни изследвания и ГИЗ,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Заявления и документи – в
канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
2174
1. – ИП „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия обявява конкурси по професионално
направление 6.1. Растениевъдство за професори
по: научна специалност Почвознание – един,
за нуждите на секция „Генезис, география и
класификация на почвите“; научна специалност
Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с
нея) – един, за нуждите на секция „Ерозия на
почвата“, двата със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София 1080, ул. Шосе Банкя 7.
2132
2. – ИП „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия обявява конкурси по професионално
направление 6.1. Растениевъдство за доценти
по: научна специалност Почвознание – един,
за нуждите на секция „Агроекология“; научна
специалност Мелиорации (вкл. Почвена ерозия
и борбата с нея) – един, за нуждите на секция
„Ерозия на почвата“, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София 1080, ул. Шосе Банкя 7.
2133
3. – ИП „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия обявява конкурси по професионално
направление 6.1. Растениевъдство за трима главни
асистенти по научна специалност Почвознание за
нуждите на секции „Ерозия на почвата“, „Микробиология на почвата“ и „Агроекология“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1080,
ул. Шосе Банкя 7.
2134
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13. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през април 2012 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по
отделения и дати, както следва:
НА 2.04. 2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 794/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
474/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Никола Димитров Кондов чрез адвокат
Елена Иванова, Бургас, бул. Иван Вазов 71, ет. 1,
срещу Нели Радева Темелкова чрез адвокат
Димитър Статев, Несебър, ул. Иван Вазов 23;
Динко Стойчев Темелков чрез адвокат Димитър
Статев, Несебър, ул. Иван Вазов 23; Величка
Димитрова Кондова, Несебър, ул. Васил Левски
2; Елена Николова Янакиева-Кондова, Несебър,
ул. Хемус 8; Община Несебър, ул. Еделвайс 10.
Второ гражданско отделение, 1233/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
339/2011 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Велин Христов Александров, Харманли, бул. България 2, срещу „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Хасково, чрез адвокат
Любомир Гочев, Хасково, ул. Преслав 24, ет. 3,
офис 3.
Второ гражданско отделение, 1243/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Донка Йорданова Вълкова, с. Жельо
войвода, област Сливен, срещу ЗК „Ал. Стамболийски“, с. Жельо войвода, област Сливен;
Никола Тодоров Димов, с. Жельо войвода, област Сливен; Николина Андонова Михайлова,
с. Жельо войвода, област Сливен; Лилко Иванов
Станков чрез адвокат Динко Иванов, Сливен,
бул. Цар Освободител 4, офис 8; Недка Стоянова
Панева чрез адвокат Динко Иванов, Сливен,
бул. Цар Освободител 4, офис 8; Стоян Пенков
Стоянов, с. Жельо войвода, област Сливен;
Стойка Иванова Атанасова, с. Жельо войвода,
област Сливен; Недка Рачева Стоянова, с. Жельо
войвода, област Сливен; Васил Николов Койчев,
с. Жельо войвода, област Сливен; Тошко Василев
Николов, с. Жельо войвода, област Сливен; Русана Радева Андонова, с. Жельо войвода, област
Сливен; Пеньо Иванов Чилибонов, с. Жельо
войвода, област Сливен; Нако Пенев Цонев,
с. Жельо войвода, област Сливен; „Витамел
хляб“ – ЕООД, с. Пчела, област Ямбол; Неда
Колева Димитрова, с. Жельо войвода, област
Сливен; Иван Славов Иванов, с. Жельо войвода, област Сливен; Николай Славов Иванов,
с. Жельо войвода, област Сливен; Тома Славов
Иванов, Сливен, ул. Трайко Китанчев 53, вх. А;
Марийка Стефанова Славова, с. Жельо войвода,
област Сливен.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 458/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
422/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Михал Борисов Миланов, Перник,
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ул. Пантелей, бл. 10, вх. А, ет. 6; Красимира
Стоянова Миланова, Перник, ул. Пантелей,
бл. 10, ет. 6, ап. 16, срещу „Арвис“ – ЕООД,
чрез адвокат Антония Александрова Цветкова,
София, ул. Цар Асен 18, ет. 2, ап. 3; „ЗД Евроинс“ – АД, изп. директор Йоанна Христова,
София, бул. Христофор Колумб 43.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 84/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 702/2010 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Митко Илиев Димитров,
Велико Търново, ул. Деню Чоканов 3, вх. В,
ап. 24, срещу Тошко Йорданов Коларов, Горна
Оряховица, ул. Мано Тодоров 2.
Четвърто гражданско отделение, 218/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 560/2010 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от областната администрация, представлявана от областния управител на област
Вра ца, бул. Демок ра ц и я 1, срещ у Да н иела
Миткова Борисова, Враца, ул. Максим Горки
7, вх. Б, ап. 15.
Четвърто гражданско отделение, 349/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 720/2010 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от „Сигма – ИС“ – АД, чрез адвокат
Христо Иванов Михайлов, София, кв. Лозенец,
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, ап. 5, срещу
Ру мен Сотиров Зарчев, Перник, ул. Благой
Гебрев 18, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 602/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
944/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Татяна Иванова Йончева-Левичарова, Пазарджик, ул. Завоя на Черна 14, ет. 1, ап.
1, срещу гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“,
Пазарджик, ул. Сан Стефано 1.
Четвърто гражданско отделение, 74/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
456/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Бойка Димитрова Василева, Дупница, ул. Цар Освободител 23; Захари Иванов
Василев, Дупница, ул. Цар Освободител 23,
срещу Васил Иванов Божилов чрез адвокат Мирослава Петкова, София, ул. Генерал Паренсов
27, вх. А, ет. 3, ап. 9.
НА 3.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 800/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4741/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Тодоров Милев чрез адвокат
Моллов, София, ул. Владайска 99 – 101, вх. А,
партер, ап. А-22; Калинка Димитрова Янакиева-Милева чрез адвокат Моллов, София, ул.
Владайска 99 – 101, вх. А, партер, ап. А-22, срещу Райчо Крумов Павлов чрез адвокат Кайров,
София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 320 ТД.
Първо гражданско отделение, 1170/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
932/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Люба Василева Караниколова чрез
адвокат Велчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28;
Николай Веселинов Караниколов чрез адвокат
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Велчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, срещу
Красимир Ламбрев Бамбов, София, бул. Евлоги Георгиев 113, ет. 5, ап. 5; Екатерина Янкова
Фурнаджиева-Бамбова, София, бул. Евлоги Георгиев 113, ет. 5, ап. 5; Люба Николова Бамбова,
София, бул. Евлоги Георгиев 113, ет. 5, ап. 14.
Първо гражданско отделение, 1258/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
340/2010 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Радослав Георгиев Петков чрез
адвокат Ненка Александрова, Добрич, ул. Д-р К.
Стоилов 5, ет. 2, кантора 4, срещу Ани Михайлова Кръстева чрез адвокат Юлия Отузбирова,
Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 370/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1150/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Илия Георгиев Божков чрез адвокат
Коста дин Коста динов, Варна, ул. Пари ж ка
комуна, бл. 1, вх. В, ет. 2, ап. 5; Иван Петров
Илиев чрез адвокат Владимир Данев, Варна, ул.
Страхил войвода 14; Лиляна Тодорова Илиева
чрез адвокат Владимир Данев, Варна, ул. Страхил войвода 14, срещу Мария Петрова Трънкова
чрез адвокат Мариана Деведжиева, Варна, бул.
Сливница 59Б, ет. 3, ап. 21.
Първо гражданско отделение, 533/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
832/2010 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Георги Валентинов Георгиев чрез адвокат
Иван Витанов, Перник, ул. Търговска 42; Росен
Валентинов Георгиев чрез адвокат Иван Витанов, Перник, ул. Търговска 42; Виктор Кирилов
Сотиров чрез адвокат Иван Витанов, Перник,
ул. Търговска 42; Пламен Георгиев Василев чрез
адвокат Иван Витанов, Перник, ул. Търговска
42, срещу „Струма – Автотранспорт“ – АД, чрез
адвокат Юлиян Димитров, София, ул. Отец
Паисий 1-3, вх. офиси, ет. 1, офис 4.
Първо гражданско отделение, 895/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1172/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Огнян Стоянов Каймаканов чрез
адвокат Маргарита Райчева, Петрич, ул. Цар
Борис ІІІ № 32, срещу Коста Иванов Костов,
с. Рупите, област Благоевград, ул. Кирил и Методий 2; Даниела Николова Кърцелска-Георгиева,
Благоевград, ул. Яне Сандански 3, вх. Г, ет. 3,
ап. 9; Никола Кръстев Кърцелски, Благоевград,
ул. Яне Сандански 3; Емил Николов Кърцелски,
Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 30, вх. В, ет. 4,
ап. 12; Огнян Страхилов Алексов чрез адвокат
Виолета Николова, Петрич, ул. Рокфелер 50,
ет. 2, ап. 7.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 926/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Иван Спиров Бутраков чрез адвокат
Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2,
ет. 2; Ангел Спиров Бутраков, Пазарджик, ул.
Преспа 28 А, срещу Райна Никифорова Бутракова чрез адвокат Ангел Керелов, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28; Спиридон Димов Бутраков
чрез адвокат Ангел Керелов, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 28.
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Второ гражданско отделение, 1064/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1069/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Борис Димитров Стойчев чрез адвокат Жоро Чобанов, Разград, ул. Княз Борис
51, вх. А, ап. 6, срещу Снежанка Димитрова
Деливерска чрез адвокат Михаела Аршинкова,
Благоевг рад, ул. Дъбравска 23; А лександър
Димитров Деливерски чрез адвокат Михаела
Аршинкова, Благоевград, ул. Дъбравска 23;
На д я Д и м и т р ова Дел и вер ск а-Шопова ч р е з
адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград, ул.
Дъбравска 23; Илонка Стоянова Христова чрез
адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград, ул.
Дъбравска 23; Бойко Темелков Крекманов чрез
адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград, ул.
Дъбравска 23; Лиляна Димитрова Христова чрез
адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград, ул.
Дъбравска 23.
Второ гражданско отделение, 1104/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
522/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Слави Стефанов Бекяров чрез адвокат
Ани Живкова Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги
Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Петър Иванов Митов
чрез адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София,
ул. Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Елза
Величкова Цанева чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович 6,
ет. 2, офис Е; Биляна Величкова Цанева чрез
адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София, ул.
Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Калоян
Георгиев Атанасов чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович 6,
ет. 2, офис Е; Георги Петров Галев чрез адвокат
Ани Живкова Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги
Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Емилия Георгиева
Галева чрез адвокат Ани Живкова Тютюнкова,
София, ул. Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е;
Петър Георгиев Галев чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович
6, ет. 2, офис Е; Станка Стоянова Илкова чрез
адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София, ул.
Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Гергина
Миркова Митова чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович 6,
ет. 2, офис Е; Бистра Тодорова Пащалийска чрез
адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София, ул.
Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Иванка
Тодорова Георгиева чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович
6, ет. 2, офис Е; Янка Атанасова Вълчова чрез
адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София, ул.
Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Илия
Гальонов Стоянов чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович
6, ет. 2, офис Е; Невенка Илиева Иванова чрез
адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София, ул.
Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Григор
Йорданов Митов чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович 6,
ет. 2, офис Е; Виктория Борисова Станимирова
чрез адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София,
ул. Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Павлинка Тодорова Станимирова чрез адвокат Ани
Живкова Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Василка Иванова Митова
чрез адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София,
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ул. Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Иван
Цветанов Митов чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович 6,
ет. 2, офис Е; Кирил Николов Димитров чрез
адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София, ул.
Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Боян
Николов Димитров чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович 6,
ет. 2, офис Е; Иванка Деянова Христова чрез
адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София, ул.
Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Видин
Тодоров Маноилов чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович 6,
ет. 2, офис Е; Юлия Видинова Маноилова чрез
адвокат Ани Живкова Тютюнкова, София, ул.
Д-р Георги Вълкович 6, ет. 2, офис Е; Галина
Видинова Маноилова чрез адвокат Ани Живкова
Тютюнкова, София, ул. Д-р Георги Вълкович 6,
ет. 2, офис Е, срещу Роза Григорова Павлова,
гр. Банкя, област София, ул. Варна 72; Динка
Славова Григорова, София, ул. Симеоновско
шосе 229; Йордан Григоров Ангелов, София, кв.
Симеоново, ул. Каменица 6; Елинка Григорова
Атанасова, София, кв. Симеоново, ул. Падината
10; Искра Григорова Михайлова, София, кв.
Требич, ул. Михаил Маринов 6.
Второ гражданско отделение, 52/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
114/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Веселинка Владова Митова, гр. Нови
Искър, област София, ул. Искърско дефиле 156;
Елица Асенова Маркова, София, ж.к. Младост
ІV част, бл. 435, вх. Г, ап. 115, срещу Катинка
Рашкова Стоянова, гр. Нови Искър, област София, ул. Искърско дефиле 200; Владимир Георгиев Владов, гр. Нови Искър, област София, ул.
Бреза 5; Лалка Макариева Стоичкова, гр. Нови
Искър, област София, ул. Кипарис 5; Николай
Асенов Владов, гр. Нови Искър, област София,
ул. Кипарис 5; Лиляна Георгиева Тодорова, гр.
Нови Искър, област София, ул. Бреза 5; Кирил
Асенов Владов, гр. Нови Искър, област София,
ул. Кипарис 5; Елисавета Младенова Стоичкова, гр. Нови Искър, ул. Кременица, бл. 2, вх. 1,
ет. 1, ап. 1; Траянка Божилова Боходска, Плевен,
ул. Цар Калоян 11; Лидия Божилова Владова,
гр. Нови Искър, област София, ул. Кременица,
бл. 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1; Ивайло Божилов Стоичков, София, ж.к. Красна поляна, ул. Медковец
8; Михаил Божилов Стоичков, гр. Нови Искър,
област София, ул. Кременица, бл. 2, вх. 1, ет. 1,
ап. 1; Петра Стоянова Стоичкова, София, кв.
Банишора, бл. 36, вх. Б, ет. 5, ап. 34; Виолета
Велинова Динкова, София, ул. Деян Белишки,
бл. 5, ет. 11, ап. 44; Свилен Рашков Стоянов,
гр. Нови Искър, област София, ул. Жеравна 7;
Валентина Петрова Куликова-Владова, София,
ул. Владайска 47; Петър Богданов Владов, София,
ул. Владайска 47; Христина Богданова Владова,
София, ул. Владайска 47.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 668/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 51/2011 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Илияна Емилова Николова чрез
адвокат Лидия Кулъксъзова, София, ул. Цар
Асен 3, ет. 2; Цветелина Николаева Николова чрез своята майка и законен представител
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Илияна Емилова Николова чрез адвокат Лидия
Кулаксъзова, София, ул. Цар Асен 3, ет. 2, срещу
Емил Георгиев Бърдарски чрез адвокат Ирена
Венкова Иванова, Белоградчик, област Видин,
ул. Петко Маринов 6.
Четвърто гражданско отделение, 801/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2042/2010 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Димитър Рачев Рандев, Бургас, ул.
Хан Аспарух 54, срещу Пенчо Великов Великов чрез адвокат Здравка Марчева, Бургас, ул.
Сердика 2Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 811/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 633/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Ком – плюс“ – ЕООД, София,
район „Красно село“, ул. Шандор Петьофи 30,
срещу Лиляна Стефанова Щерева чрез адвокат
Зорница Николаева Михайлова, Добрич, ул.
Д-р Константин Стоилов 5, кантора 8; „Дикме та ш“ – ООД , ч рез п редс та в л я ва щ Бу ра л
Дикметаш, Търговище, ул. Раковски 69, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 883/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 487/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Иван Христов Арнаудов чрез
адвокат Невена Личева, София, ул. Цар Асен
25, срещу „Линднер България“ – ЕООД, чрез
процесуа лен п редстави тел Христо Христов,
София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5.
НА 4.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 1328/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 233/2010 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Лилия Спасова Маринова, Варна,
ул. Г. Бенковски 79, ет. 7, ап. 30, срещу Община
Каспичан, ул. Мадарски конник 91.
Първо гражданско отделение, 844/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1097/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Катина Тимева Белчинска чрез
адвокат Пламен А нгелов, София, ул. А нгел
Кънчев 11, ет. 4, ап 4; Лилия Георгиева Бързанова чрез адвокат Пламен Ангелов, София, ул.
Ангел Кънчев 11, ет. 4, ап. 4; Николай Георгиев Белчински чрез адвокат Пламен Ангелов,
София, ул. Ангел Кънчев 11, ет. 4, ап. 4; Иван
Борисов Белчински чрез адвокат Пламен Ангелов, София, ул. Ангел Кънчев 11, ет. 4, ап. 4,
срещу Анка Борисова Пейчинова чрез адвокат
Ваня Николова, Самоков, ул. Македония 29;
Васил Александров Пейчинов, Самоков, ж.к.
Самоково, бл. 8, вх. А, ет. 4, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 935/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2011 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Милена Йорданова Порожанова чрез
адвокат Евгения Минчева Костадинова, Русе,
ул. Църковна независимост 3, ет. 1, офис 10а,
срещу Александър Милчев Георгиев чрез адвокат
Татяна Везирова, Русе, ул. Александровска 80.
Първо гражданско отделение, 950/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
122/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Яна Димитрова Петрова чрез адвокат
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Таня Георгиева Коларова, Свиленград, ул. Г.
Скрижовски 1; Атанас Недялков Атанасов чрез
адвокат Таня Георгиева Коларова, Свиленград,
ул. Г. Скрижовски 1, срещу Димитър Тодоров
Димитров чрез адвокат Таня Петрова Ванкова, Хасково, ул. Васил Друмев 13 ет. 4, ап. 5;
Надя Димитрова Димитрова чрез адвокат Таня
Петрова Ванкова, Хасково, ул. Васил Друмев
13, ет. 4, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 961/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
244/2011 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Цветан Димитров Иванов чрез адвокат
Добрин Добрев, Добрич, ул. Независимост 14,
офис 306; Катя Стоянова Иванова чрез адвокат
Добрин Добрев, Добрич, ул. Независимост 14,
офис 306, срещу Маргарита Петрова Генова чрез
адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Радослава Генова
Желева чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич,
бул. 25 септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Ивайло
Генов Петков чрез адвокат Юлия Отузбирова,
Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1855/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
107/2010 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Радослав Илиев Радев, Силистра, ул.
Хан Омуртаг 22, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Тодор
Богданов Василев, Силистра, ул. Добруджа 12,
ет. 7, ап. 19, вх. А.
Четвърто гражданско отделение, 29/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
515/2010 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47; Живка Методиева Пешева, Свиленград, ж.к. Простор, бл. 7, вх. А, ет. 2, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 193/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2671/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Еконт Експрес“ – ООД, представлявано от управителя Николай Йорданов
Събев, Русе, бул. Тутракан 11, срещу Димитър
Рангелов Павлов, Пловдив, ул. Кр. Раковски
13, ет. 4, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 633/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 936/2010 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Димитър Славеев Башикаров,
с. Мененкьово, област Пазарджик, ул. Двадесет
и пета 11, срещу Иванка Атанасова Шопова,
Костенец, ул. Марица, бл. 43, вх. Б, ет. 2, ап. 3;
Славчо Георгиев Шопов, Костенец, ул. Марица,
бл. 43, вх. Б, ет. 2, ап. 3, и трета страна ЗК „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Цар Борис ІІІ № 41.
Четвърто гражданско отделение, 665/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4580/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от СБАЛАГ „Майчин дом“ – ЕАД,
представлявано от доц. д-р Виктор Златков, София, ул. Здраве 2, срещу Рени Игнатова Стоилова
чрез адвокат Магдалена Плугчиева, София, бул.
Витоша 4, ет. 4, кантора 415.
Четвърто гражданско отделение, 1315/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 269/2011 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Дениса Денева Петрова-Тарълова,
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София, ж.к. Люлин, бл. 004, вх. Б, ет. 11, ап.
52, срещу Ася Петрова Кузманова, Пловдив, ул.
Победа 55, ет. 5, ап. 68.
Четвърто гражданско отделение, 1524/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 183/2011 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Стоянка Петрова Павлова, Сливен,
кв. Сини камъни, бл. 10, вх. Е, ет. 1, ап. 2, срещу Община Сливен, бул. Цар Освободител 1.
Четвърто гражданско отделение, 1588/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 14510/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Валентин Цветанов Ангелов
чрез адвокат Емил Ценов, София, ул. Княз Борис
І № 80, срещу „Тита Консулт“ – ООД, София,
бул. Джеймс Баучер 5А.
НА 5.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 620/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
24/2011 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Иван Гълъбов Панов, Монтана, ул.
Стефан Стамболов 27; Първолета Върбанова
Панова, Монтана, ул. Стефан Стамболов 27;
Николай Иванов Гълъбов, Монтана, ул. Стефан
Стамболов 27, срещу Димитранка Гълъбова
Петрова, Монтана, ул. Стефан Стамболов 25;
Петър Вълчев Петров, Монтана, ул. Стефан Стамболов 25; Албена Петрова Иванова, Монтана,
ул. Стефан Стамболов 25; Валентина Петрова
Димитрова, Монтана, ул. Стефан Стамболов
25; Димитър Трифонов Димитров, Монтана, ул.
Стефан Стамболов 25.
Второ гражданско отделение, 691/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1440/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Недялка Дончева Тодорова, София,
ул. Евлия Челеби 34, срещу „Кореком – Принцес“ – АД, София, ул. Цар Калоян 8; Столична
община, София, ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение, 920/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 133/2011 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Александър Недев Стефанов
чрез адвокат Антоанета Стойкова, Плевен, ул.
Иван Вазов 10а, офис 14, срещу Янко Петков
Кънчев, с. Гривица, област Плевен, ул. Георги
Кирков 6; Красимир Недев Стефанов, Плевен,
ж.к. Дружба, бл. 314, вх. Д, ет. 3, ап. 8.
Второ гражданско отделение, 981/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
944/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Пристанище Варна“ – ЕАД, Варна,
пл. Славейков 1, срещу Йорданка Христова Георгиева, Варна, ж.к. Кайсиева градина, бл. 206,
вх. 3, ап. 62.
Второ гражданско отделение, 984/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
932/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стефан Ангелов Георгиев, Пловдив,
ул. Еню Марков 9А, срещу Радка Георгиева
Атанасова чрез адвокат Петя Николова Комитова, Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 18,
ет. 2, офис 5.
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Второ гражданско отделение, 988/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
106/2010 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Станка Тодорова Таскова чрез
адвокат Димитър Стоянов, Варна, ул. Генерал
Колев 16, вх. А, ет. 2, ап. 15, срещу Гана Тодорова Гьокова, Попово, ул. Димитър Благоев
47, ет. 7, ап. 19.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1638/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 325/2010 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Природоматематическа гимназия
„Нанчо Попович“ – Шумен, ул. Кирил и Методий
68, срещу Весела Испиридонова Велидолска,
Шумен, ул. Любен Каравелов 22, ет. 3, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1871/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2060/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Гарант инс“ – ЕООД, Пловдив, ул.
Мадара 2, срещу Ильо Емилов Гаджев чрез особен представител Владимир Георгиев Калудин,
София, ул. Граф Игнатиев 12, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 428/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 694/2010 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Агенция „Митници“ – София, ул. Г.
С. Раковски 47, срещу Атанас Иванов Атанасов,
Свиленград, ул. Иван Вазов 5.
Четвърто гражданско отделение, 606/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Параходство БМФ“ – АД, Варна, бул.
Приморски 1, срещу Петър Костадинов Стойков,
Варна, ул. Гладстон, бл. 1, вх. Б, ет. 7, ап. 59.
Четвърто гражданско отделение, 735/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 10112/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Кремиковци“ – АД (в несъстоятелност), София, район „Кремиковци“, ж.к.
Ботунец 1, срещу Павел Георгиев Павлов чрез
адвокат Росица Петкова Мечкова, София, ул.
Алабин 33, вх. А, ет. 3, кантора 335.
Четвърто гражданско отделение, 737/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
777/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
пода дена от Васи л Вла димиров Веселинов,
с. Грамаждано, област Кюстендил, ул. Осогово
6, срещу „Фундаментал“ – ООД, гр. Бобов дол,
ул. Васил Коларов 6; „Колош – БД“ –  ЕООД (в
ликвидация), гр. Бобов дол, с ликвидатор Стоян
Йорданов Станков, гр. Бобов дол, ж.к. Миньор
1; „Мини Бобов дол“ – ЕАД, гр. Бобов дол, ул.
Георги Димитров, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 825/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 874/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Велин Костадинов Соколов,
София, ж.к. Обеля 2, бл. 234, вх. А, ап. 6, срещу
Министерството на отбраната, София, ул. Дякон
Игнатий 3, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
НА 9.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 972/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
85/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, по-
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дадена от Алекси Борисов Илиев чрез адвокат
Таня Ванкова, Хасково, ул. Васил Друмев 13,
ет. 4, ап. 5, срещу Виктор Борисов Илиев, Хасково ул. Персенк 3.
Първо гражданско отделение, 84/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1619/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Станка Кръстева Бураджиева чрез
адвокат Красимир Алексиев, Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1; Георги Кръстев Стамболиев
чрез адвокат Красимир А лексиев, Пловдив,
ул. Опълченска 1, ет. 1; Митко Кирев Кисов
чрез адвокат Красимир А лексиев, Пловдив,
ул. Опълченска 1, ет. 1; Кирил Митрев Кисов
чрез адвокат Красимир Алексиев, Пловдив, ул.
Опълченска 1, ет. 1; Атанас Кирилов Кисов
чрез адвокат Красимир Алексиев, Пловдив, ул.
Опълченска 1, ет. 1, срещу Община Асеновград
чрез адвокат Евелина Божикова, Пловдив, ул.
Парчевич 2.
Първо гражданско отделение, 161/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
79/2010 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Пламен Иванов Шопски чрез адвокат
Александър Машев, София, ул. Отец Паисий
78, ет. 2, ап. 7; Жулиета Николова Шопска чрез
адвокат Александър Машев, София, ул. Отец
Паисий 78, ет. 2, ап. 7, срещу Георги Кирилов
Пешев чрез адвокат Милко Живков, София, ул.
Цар Асен 49; Митка Кирилова Витанова, с. Рударци, ул. Родопи 4; Бистра Асенова Младенова,
Перник, ул. Бяла Слатина 1; Зорка Асенова
Иванова, Перник, кв. Рудничар 7.
Първо гражданско отделение, 198/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
579/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ „Окском Михаил Петков“ чрез
адвокат Владимир Цачев, София, ул. Веслец
32, ет. 2, ап. 3, срещу Община Чипровци чрез
адвокат Диана Иванчева, Монтана, ул. Трети
март 168.
Първо гражданско отделение, 239/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
209/2010 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Кирил Венев Трайков чрез адвокат
Цветелина Костадинова, София, бул. Александър
Стамболийски 87, ет. 4, офис 5, срещу Община
Търговище, пл. Свобода.
Първо гражданско отделение, 633/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3415/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Балканкар – ЗПДЕА Г. Костов“ – АД,
чрез Елена Димитрова Дамгова – зам.-председател на СД, София, бул. Илиянци 15, срещу
Столична община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 693/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 492/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Ню Бояна филм“ – АД, чрез
адвокат Свилен Митков, София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 11, ет. 3, адвокатско сдружение
„Карастоянов, Митков и съдружници“, срещу
„Фохар“ – А Д, чрез адвокат Юли я Вардева,
София, ул. Казбек 30, вх. В, АД „Червеняков,
Вардева и с-ци“.
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Трето гражданско отделение
Т ре т о г ра ж да нско о тде лен ие, 3477/20 07,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 112/2007 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Димо Филипов Филипов чрез адвокат Петър Петров със съдебен адрес Враца,
ул. Лукашов 10, срещу Малин Ненчев Цанков
(Малин Пенчов Цветков), Враца, ж.к. Младост,
бл. 4, вх. Г, ап. 4; Цветана Иванова Георгиева,
Враца, ж.к. Младост, бл. 4, вх. Г, ет. 2, ап. 93.
Трето гражданско отделение, 489/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
405/2010 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Михаил Борисов Григоров чрез
адвокат Стоян Терзийски, София, бул. Васил
Левски 69, ет. 3, срещу СД „Ю. В. С. Р. – Стоилков – Сие“ чрез адвокат Божидар Велков,
София, бул. Витоша 1, подн. А, ет. 2, Търговски
дом – кантора 223.
Трето гражданско отделение, 743/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Хигия Транс“ – ЕАД, чрез адвокат Недялка Власакиева Печева, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, срещу Иван Ангелов Пишутов чрез
адвокат Таня Томова Дабрижева, Пловдив, ул.
Портолагос 47, ет. 4, офис 16, к-с Рива център.
Трето гражданско отделение, 760/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 14827/2010 по описа на Софийски градски
съд, пода дена от А генци я „Ми т ници“ ч рез
процесуален представител Еленко Александров
Еленков, София, ул. Г. С. Раковски 47, срещу
Ми лко Коста динов К ара д жов ч рез а двокат
Деница Розалинова Трендафилова, София, ул.
Христо Белчев 19.
Трето гражданско отделение, 766/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
480/2010 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т д ърж а вата, п редс та вл я ва на о т
Министерството на финансите чрез областния
управител на гр. Монтана, пл. Жеравица 1,
срещу Росица Борисова Гурковска чрез адвокат К. Богацевски, София, ж.к. Яворов 1, ет. 2;
Милана Миланова Гурковска чрез адвокат К.
Богацевски, София, ж.к. Яворов 1, ап. 2; Борис
Миланов Гурковски чрез адвокат К. Богацевски,
София, ж.к. Яворов 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 771/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 43/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Професионална гимназия – с.
Минерални бани, чрез адвокат Н. Стоянова,
Хасково, бул. България 146, ет. 2, вх. 6, срещу
Станка Георгиева Кънова, Хасково, ул. Цар
Самуил 15, ет. 5, ап. 14.
Трето гражданско отделение, 860/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 1474/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Александър Петров Ганчев чрез
адвокат Анна Димитриева, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 7; „Фрапорт Туин Стар Еърпорт
Мениджмънт“ – АД, представлявано от Росен
Димитров Филипов, Летище Варна.
Трето гражданско отделение, 992/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2010 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Георги Русчев Русчев чрез адвокат
Мария Огнянова Димитрова, София, ул. Алабин
33, ет. 2, кантора 232, срещу Милка Вельова
Русчева чрез адвокат Петър Бориславов Гунев,
София, ул. Парчевич 37Б, ет. 3, ап. 9; Зоя Цанева
Русчева чрез адвокат Петър Бориславов Гунев,
София, ул. Парчевич 37Б, ет. 3, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 1185/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
377/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД,
срещу Христослав Стоянов Танчев чрез адвокат
Марияна Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11.
Т ре т о г ра ж да нско о тде лен ие, 12 42/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 272/2011 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Милозина Георгиева Станева чрез
адвокат Десислава Дикова, Видин, ул. Дунавска
2, ет. 3, срещу Направление „Здравни дейности“
при Община Видин чрез адвокат Елисавета
Богданова Станкулова, Видин, ул. Търговска
5, ет. 2, кантора 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто граж данско отделение, 76/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 939/2010 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Елена Георгиева Дацова
чрез адвокат Пламена Горанова Гаджонова-Ангелова, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров
11, ет. 3, срещу „Джони – МА“ – ЕООД, чрез
адвокат А ня Минчева, Велико Търново, ул.  
Рафаил Попов 14, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 559/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
569/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Миратранс“ – ООД, чрез адвокат
Емил Енев, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 64,
кантора 12, срещу Димитър Димов Ханджаров
чрез адвокат Кирилка Андреева, Стара Загора,
ул. Кольо Ганчев 64, ап. 2, кантора 2.
НА 10.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1319/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
66/2010 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Храм „Св. Цар Борис І Покръстител“, Момчилград, ул.  Кокиче 6, срещу Община
Момчилград чрез адвокат Елисавета Пенчева,
Кърджали, ул. Раковска 4, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 1380/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
234/2010 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Малина Любомирова Родопманова
чрез адвокат Нелия Маринова, Смолян, ул. Хан
Аспарух 46, вх. Б, ап. 10; Албен Рашков Родопманов чрез адвокат Васил Василев, Смолян,
бул. България 57А, срещу Рашка Асенова Родопманова чрез адвокат Лилян Сираков, Смолян,
бул. България 3.
Първо гражданско отделение, 696/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1852/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стоянка Величкова Христева чрез
адвокат Никола Чулков, Пловдив, бул. Шести
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септември 163, ет. 3; Величко Трифонов Христев чрез адвокат Никола Чулков, Пловдив,
бул. Шести септември 163, ет. 3, срещу Васил
Величков Видолов чрез адвокат Биркова-Пешева, Пловдив, ул. Петко Каравелов 30, ет. 2;
Йорданка Георгиева Менчева, с. Войводиново,
област Пловдив, ул. Цветарска 20; Величко Георгиев Видолов, с. Войводиново, ул. Цветарска
20; Стоянка Енева Божкова, Пловдив, ж.к. Тракия 95, вх. А, ет. 6, ап. 86; Васил Стоянов Агов,
с. Стряма, област Пловдив, ул. Пирин 16; Симеон
Стоянов Агов, Пловдив, бул. Н. Вапцаров 77,
ет. 3, ап. 9; Радка Димитрова Видолова, с. Войводиново, област Пловдив, ул. Никола Вапцаров
9; Емилия Георгиева Едрева, с. Войводиново,
област Пловдив; Димитър Георгиев Видолов,
с. Войводиново, област Пловдив, ул. Никола
Вапцаров 9; Димитрийка Димитрова Видолова,
Пловдив, ул. Пере Тошев 40, вх. Е, ет. 8, ап. 30;
Костадин Димитров Видолов, Пловдив, ул. Пере
Тошев 40, ет. 8, ап. 30; Емил Димитров Видолов,
с. Войводиново, област Пловдив, ул. Десислава
7; Красимир Димитров Видолов, с. Войводиново, област Пловдив, ул. Десислава 7; Видол
Енев Рангелов, Пловдив, ж.к. Тракия 108, вх. Г,
ет. 8, ап. 36; Илиана Иванова Пенчева, с. Войводиново, област Пловдив, ул. Васил Левски 8;
Димитрийка Иванова Бончева, с. Войводиново,
област Пловдив, ул. Васил Левски 8; Атанас Енев
Видолов, с. Войводиново, област Пловдив, ул.
Десислава 7; Велика Видолова Илиева, с. Войводиново, област Пловдив, ул. Христо Ботев 29;
Петранка Георгиева Агова, с. Стряма, област
Пловдив, ул. Хан Крум 11; Димитрия Петрова
Шаркова, с. Стряма, област Пловдив, ул. Хан
Крум 11; Стоян Петров Агов, с. Стряма, област
Пловдив, ул. Хан Крум 9.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 880/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Коста Пеев Костов, Стара Загора, ул.
Христо Ботев 30, вх. А, ап. 29; Румяна Грозева
Костова, Стара Загора, ул. Христо Ботев 30,
вх. А, ап. 29; Красимир Георгиев Милчев чрез
адвокат Атанас Тасков, Бургас, пл. Баба Ганка
5, ет. 3; Милко Георгиев Милчев чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, пл. Баба Ганка 5, ет. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 960/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2011 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Професионална гимназия по елект ротех ника и елект роника „Капитан Петко
войвода“ чрез адвокат Николай Маргаритов,
Кърджали, бул. Беломорски, бл. Арда, ап. 19,
срещу Веселина Колева Колева чрез адвокат
Милена Караманолова, Кърджали, ул. Булаир 6А.
Трето гражданско отделение, 1024/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
142/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Младен Людмилов Стоев, София,
ул. Цар Иван Шишман 3, вх. Б, ет. 5, срещу
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност „Ф. К. Вихрен“,
гр. Сандански, главен път Е-79.
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Трето гражданско отделение, 1038/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Веселин Петров Василев чрез адвокат
Елена Евстатиева, Варна, бул. Сливница 72, вх. В,
ет. 2, ап. 10; Калинка Владимирова Василева чрез
адвокат Елена Евстатиева, Варна, бул. Сливница
72, вх. В, ет. 2, ап. 10, срещу Красимир Желязков
Сарандев чрез адвокат Тодорка Рачева, Варна,
бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1; Росица Железова
Сарандева чрез адвокат Тодорка Рачева, Варна,
бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1077/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 626/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от А лександър Асенов Груев чрез
адвокат Владимир Данев, Варна, ул. Страхил
войвода 14, срещу „Уан Уърлд Клоутс Трейд
България“ – ООД чрез адвокат Елида Лазарова,
Варна, бул. Мария-Луиза 26, вх. В, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1275/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5499/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47, срещу Атанас Николов Цанков
чрез адвокат Росица Илчова, София, ул. Цар
Самуил 124, вх. А, ап. 16.
НА 11.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 865/2010, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 186/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Основно училище „Д-р Петър
Берон“ чрез директора Ваня Дражева, Плевен
ул. Д-р Петър Берон 2, срещу Рени Ангелова
Вълкова чрез адвокат Анита Димчева, Плевен,
ул. Ал. Стамболийски 1, ап. 304.
Трето гражданско отделение, 1267/2010, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 168/2010 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Средно общообразователно училище „Св. св. Кирил и Методий“, срещу Илияна
Цветанова Иванова, Видин, ж.к. Бонония, бл. 7,
вх. Г, ап. 72.
Трето гражданско отделение, 1353/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
798/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Професионална гимназия по строителство,
архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ чрез
адвокат Мариана Бузова, Бургас, ул. Климент
Охридски 1, ет. 3, срещу Мина Иванова Стаматова чрез адвокат Милен Козарев, Бургас, ул.
Гладстон 1, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 588/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
607/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Васил Георгиев Цоканов, София, ул.
Веслец 10, ет. 4, срещу Мария Атанасова Чочкова чрез адвокат Даниела Байданова, София,
ул. Цар Самуил 79, ет. 2, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 693/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 440/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Димитрина Иванова
Георгиева чрез адвокат Тодор Тодоров,  Велико
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Търново, ул. Козлодуй 2, срещу Георги Тодоров
Георгиев и страна дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Лясковец.
Трето гражданско отделение, 967/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
269/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Община Кюстендил, пл. Велбъжд
1, срещу Райна Тодорова Злогошка, Кюстендил,
бул. Македония 24, бл. 52, вх. Б, ет. 6, ап. 32.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 232/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 271/2010 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Десислава Христова Макулова,
Монтана, ул. Юлиус Ирасек 20, срещу Христо
Славов Петров чрез адвокат Сергей Тихолов,
Монтана, ул. Васил Левски 15, ет. 2; ТБ „Алианц България“ – АД, София, бул. Мария-Луиза
65; Мая Владимирова Петрова, Монтана, ул.
Юлиус Ирасек 20; Пламен Миодрагов Симов,
Монтана, ул. Веренишка 4, вх. Ж, ап. 88; „Карина
Транс“ – ЕООД, представлявано от Валери Стаменов, Враца, ж.к. Дъбника, бл. 3, вх. Б, ап. 25.
Четвърто гражданско отделение, 425/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 538/2010 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Георги
Петков Иванов чрез адвокат Александър Цоков
Желязков, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман
81а, ет. 1, вх. юг – съдебен адрес.
Четвърто гражданско отделение, 757/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 238/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от РУ „Български пощи“ – ЕАД,
Пловдив, пл. Централен 1, срещу Стойчо Христев
Арабистанов чрез адвокат Бисера Атанасова
Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38 – адв.
кантора Печеви.
Четвърто гражданско отделение, 804/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 585/2010 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Община Нова Загора, представлявана от кмета на общината Николай Георгиев
Грозев, Нова Загора, ул. Двадесет и четвърти
май 1, срещу Иван Вълев Желев, Нова Загора,
ж.к. Загоре, бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 9.
НА 12.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1364/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4292/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йордан Недялков Чолаков чрез
адвокат Кучев и адвокат Чолакова, София, бул.
Витоша 4, ет. 3 – адв. кантора, срещу Генчо
Петров Зарев чрез адвокат Кадин, София, ул.
Ген. Паренсов 22Б, ет. 2, ап. 13; Александра
Недялкова Чолакова, София, бул. Христо Ботев
54, ет. 3, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 157/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
232/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бояна Иванова Ваташка чрез адвокат Димитров, София, бул. Евлоги Георгиев 65,
ет. 3, ап. 7; Нели Трайчева Ваташка-Лалова чрез
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адвокат Димитров, София, бул. Евлоги Георгиев
65, ет. 3, ап. 7; Антоанета Михайлова Богданова
чрез адвокат Безина, София, ул. Алабин 33, ТД,
ет. 4, кантора 422; Михаела Огнянова Богданова
чрез адвокат Безина, София, ул. Алабин 33, ТД,
ет. 4, кантора 422; Десислава Огнянова Богданова
чрез адвокат Безина, София, ул. Алабин 33, ТД,
ет. 4, кантора 422, срещу Румяна Цекова Барова
чрез адвокат Стоянов, София, ул. Екзарх Йосиф
33; Траянка Лазарова Богданова чрез адвокат
Бизов, София, ул. Алабин 33, ет. 2, ТД, кантора
241; Михаил Спасов Миланов чрез адвокат Бизов,
София, ул. Алабин 33, ет. 2, ТД, кантора 241.
Първо гражданско отделение, 611/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
205/2011 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Георги Асенов Георгиев чрез адвокат
Иванова, Русе, бул. Цар Освободител 19а, срещу
Валентин Григоров Иванов чрез адвокат Тодоров, гр. Бяла, пл. Екзарх Йосиф І № 2; Боряна
Димитрова Георгиева чрез адвокат Иванова,
Русе, бул. Цар Освободител 19а.
Първо гражданско отделение, 632/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1204/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Евгения Хинова Цветкова, гр. Червен
бряг, ул. Цар Асен 3, срещу Нивяна Цветкова
Николова чрез адвокат Ку ртева, София, ул.
Клокотница 1, ет. 3, ап. 12; Мариянка Цветкова Спахиева чрез адвокат Куртева, София, ул.
Клокотница 1, ет. 3, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 660/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2413/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Варна Автотранспорт“ – ООД, чрез
адвокат Борисов, Варна, бул. Владислав 110,
офис 8, срещу Станка Тодорова Иванова чрез
адвокат Станев, Варна, ул. Александър Дякович
45, ет. 4, офис 35.
Първо гражданско отделение, 834/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1999/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иван Атанасов Ставрев чрез адвокат
Николай Александров, Варна, бул. Съборни 9,
кантора 2; Ангелина Иванова Ставрева чрез
адвокат Николай Александров, Варна, бул. Съборни 9, кантора 2; Славка Атанасова Колева
чрез адвокат Николай Александров, Варна, бул.
Съборни 9, кантора 2; Коста Петров Костов
чрез адвокат Николай Александров, Варна, бул.
Съборни 9, кантора 2; Тодор Петров Узунов чрез
адвокат Николай Александров, Варна, бул. Съборни 9, кантора 2; Славка Кирилова Тодорова
чрез адвокат Николай Александров, Варна, бул.
Съборни 9, кантора 2; Станка Пеева Ставрева
чрез адвокат Николай А лександров, Варна,
бул. Съборни 9, кантора 2; Ангелина Илиева
Ангелова чрез адвокат Николай Александров,
Варна, бул. Съборни 9, кантора 2; Теменуга
Илиева Митева чрез адвокат Николай Александров, Варна, бул. Съборни 9, кантора 2; Никола Димитров Николов чрез адвокат Николай
Александров, Варна, бул. Съборни 9, кантора 2;
Желю Георгиев Желев чрез адвокат Николай
Александров, Варна, бул. Съборни 9, кантора 2;
Славка Кръстева Борисова чрез адвокат Николай
Александров, Варна, бул. Съборни 9, кантора
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2; Красимира Илиева Ставрева чрез адвокат
Николай Александров, Варна, бул. Съборни 9,
кантора 2; Милка Илиева Димитрова чрез адвокат Николай Александров, Варна, бул. Съборни
9, кантора 2; Снежина Василева Ставрева чрез
адвокат Николай Александров, Варна, бул. Съборни 9, кантора 2; Ивана Желязкова Ставрева
чрез адвокат Николай Александров, Варна, бул.
Съборни 9, кантора 2; Илия Стефанов Ставрев
чрез адвокат Николай Александров, Варна, бул.
Съборни 9, кантора 2; Мария Георгиева Стоянова
чрез адвокат Николай Александров, Варна, бул.
Съборни 9, кантора 2, срещу Иванка Георгиева
Илиева чрез адвокат Николай Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10; Бистра Пенева
Георгиева чрез адвокат Николай Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10; Димитър Пенев
Димитров чрез адвокат Николай Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10; Атанас Стоянов
Стоянов, гр. Аксаково, ул. Георги Петлешев 58;
Цветелин Стоянов Стоянов, гр. Аксаково, ул.
Георги Петлешев 58.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 578/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2596/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Пловдив, ул. Явор 31, срещу Валентина Ганкова
Бойкова чрез адвокат Виолета Иванова-Спасова,
Пловдив, ул. Свети Климент 24, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 563/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
754/2009 по описа на Окръжен съд Добрич,
пода дена от „Екокомерс Консул т“ – ЕООД,
София, бул. Евлоги Георгиев 110, срещу Давид
Панайотов Давидов, Добрич, ул. Максим Горки 5,
вх. Г, ет. 6, ап. 23; Миглена Тодорова Димитрова,
Добрич, ул. Максим Горки 5, вх. Г, ет. 6, ап. 23.
Трето гражданско отделение, 846/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6134/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Неделчев Бодуров чрез адвокат Венко Пенчев, София, ул. Славянска 20,
ет. 2, ап. 6, срещу Министерството на вътрешните работи, София, ул. Шести септември 29.
Трето гражданско отделение, 959/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
102/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Силвия Тонева Димитрова чрез
адвокат Стоян Петьов Бабачев, Пазарджик, ул.
Хан Омуртаг 2, ет. 2, срещу Стоян Спасов Казаков чрез адвокат Елвира Василева Панкова,
Пазарджик, ул. Петко Машев 11.
Трето гражданско отделение, 971/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от 82 ОУ „Васил Априлов“ чрез адвокат
Янко Дичев Янков, София, ул. Цар Асен 11,
ет. 2, кантора 11, срещу Дочка Генчева Гинева
чрез адвокат Чавдар Георгиев Тончев, София,
ул. Женева 3.
Трето гражданско отделение, 1092/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
705/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Асен Фиданов Чаушев чрез адвокат
Тонка Георгиева, Стара Загора, бул. Княз Ал. Ба-
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тенберг 32, ап. 18; Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2, срещу Столична
следствена служба, София, ул. Монтевидео 21.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 607/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 429/2010 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Христо Исаев Христов, Костинброд, Фондови жилища, бл. 138, вх. А, ет. 2,
ап. 86, срещу Каролина Стефанова Георгиева
чрез адвокат Гео Въжаров, Самоков, ул. Рилски
скиор 2; Александър Николов Георгиев чрез адвокат Гео Въжаров, Самоков, ул. Рилски скиор
2; държавата, представлявана от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение, 654/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6667/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Шахин Ахмед Ахмед чрез адвокат
Анна Добрева, София, ул. Света София 8, ет. 2,
срещу Община Кърджали и контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 738/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 8890/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ чрез
адвокат Невена Личева, София, ул. Цар Асен
25, срещу А делина Божилова Ангелова чрез
адвокат Иван Сотиров, София, пл. Македония
1, ет. 8, ап. 13.
Четвърто гражданско отделение, 768/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 38/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Пиргос трейд“ – ООД, Бургас, ул.
Александровска 77, срещу Кристина Иванова
Славова, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 77, вх. 7, ет. 2,
ап. 6 – съд. адрес.
Четвърто гражданско отделение, 824/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3370/2009 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Йордан Георгиев Стефанов
чрез адвокат Стефанова, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4; Лиляна Илиева Колджиева чрез
адвокат Стефанова, София, ул. Хан Аспарух 54,
ет. 4; Михаил Георгиев Йорданов чрез адвокат
Стефанова, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4;
Христина Маринова Йорданова чрез адвокат
Стефанова, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4;
Георги Михайлов Георгиев чрез адвокат Стоян
Рътков, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4; Марина
Михайлова Георгиева чрез адвокат Стоян Рътков,
София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4; Йордан Георгиев Стефанов чрез адвокат Стефанов, София,
ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, срещу Константин
Борисов Дими т ров ч рез а двокат Вла дими р
Любенов, София, бул. Г. М. Димитров, бл. 60,
вх. А, ет. 2, ап. 6; Илия Борисов Димитров чрез
адвокат Владимир Любенов, София, бул. Г. М.
Димитров, бл. 60, вх. А, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 884/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 14/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Емилия Костова Костова, Бургас,
ул. Страхил 6, вх. 1, ет. 4, ап. 10; Николета
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Костова Костова, Бургас, ул. Страхил 6, вх. 1,
ет. 4, ап. 10, срещу „Планер 2005“ – АД, Бургас,
ул. Вардар 27, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 914/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 785/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Десислава Христова
Костадинова чрез адвокат Людмила Илиева,
Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 11А, ет. 2,
офис 4, срещу Пенка Костадинова Иванова чрез
адвокат Нина Велкова, Горна Оряховица, ул.
Хан Крум 14; Димитър Георгиев Иванов чрез
адвокат Нина Велкова, Горна Оряховица, ул.
Хан Крум 14.
НА 17.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1417/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3807/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Дарина Иванова Машарова чрез
адвокат София Андреева, София, Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4, срещу Деница Владиславова Иванова
чрез адвокат Иван Стоянов, София, ул. Съборна
14, ет. 4; Мариена Иванова Иванова чрез адвокат Иван Стоянов, София, ул. Съборна 14, ет. 4;
Цветанка Маринова Накова чрез адвокат Иван
Стоянов, София, ул. Съборна 14, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 1430/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
169/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ивайло Георгиев Попов чрез адвокат Емилия Динекова, София, бул. Скобелев 62,
вх. Б, ет. 2, ап. 23, срещу Дона Славова Минчева
чрез адвокат Адриана Катранджиева, София,
бул. Христо Ботев 1а, ет. 2, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 18/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2014/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стоименка Павлова Брайкова чрез
адвокат Юлиан Димитров, София, ул. Цар Асен
2, срещу ОСЗГ – гр. Нови Искър, ул. Искърско
дефиле 123, и контролираща страна Столична
община, София, ул. Московска 33; Регионално
управление по горите, София, ул. Аксаков 14;
Държавно лесничейство, София, ул. Аксаков 14.
Първо гражданско отделение, 881/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 98/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Гинка Енчева Вълчева чрез адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав 10;
Веселин Енчев Василев чрез адвокат Николай
Ташев, Варна, бул. Владислав 10; Енчо Василев
Стоянов чрез адвокат Николай Ташев, Варна,
бул. Владислав 10, срещу Пламен Димитров
Георгиев чрез адвокат Снежана Лазарова, Варна,
ул. Оборище 7, офис 3; Гинка Петрова Димитрова чрез адвокат Снежана Лазарова, Варна, ул.
Оборище 7, офис 3; Галя Димитрова Минкова
чрез адвокат Снежана Димитрова, Варна, ул.
Оборище 7, офис 3; Михаил Георгиев Калоянов
чрез адвокат Снежана Лазарова, Варна, ул.
Оборище 7, офис 3.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1183/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3107/2009 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от „Дардън корпорейшън“ чрез адвокат Момчил Иванов Младенов, София, ж.к.
Гео Милев, ул. Едисон 47 – 47Б, ет. 5, ап. 33,
срещу Ивайло Христов Бичкиджиев, София, ул.
Никола Й. Вапцаров 23, ет. 4, ап. 8; Владимир
Венелинов Лазаров, София, ж.к. Дървеница,
бл. 18, вх. Е, ет. 1, ап. 115; Анатолий Венелинов
Лазаров, София, ж.к. Младост 1, бл. 81, вх. И,
ет. 5, ап. 14.
Второ търговско отделение, 49/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
112/2010 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Аврора плюс“ – ЕООД (заличено), Бургас, ул. Тутракан 3, срещу Анжелика
Николаевна Ковалева  чрез адвокат Красимир
Коев, Бургас, бул. Ст. Стамболов 26, вх. Б, ет. 3.
Второ търговско отделение, 61/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2916/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Славчо Златанов Димитров чрез
адвокат Крум Георгиев Ангелов, Благоевград,
ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1, срещу ТПК на
инвалиди „Рила“, Благоевград, ул. Скаптопара
22; „Стилстрой“ – ООД, Благоевград, ул. Скаптопара 43.
Второ т ърговско отделение, 121/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
459/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „ВиК“ – ООД, Кюстендил, ул. Цар
Освободител 15, срещу Община Сепарева баня,
ул. Германея 1.
Второ т ърговско отделение, 241/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1033/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Пи Ей Ти груп“ – ЕООД, чрез адвокат Милчо Евтимов Тодоров, Стара Загора, ул.
Ген. Столетов 111, ет. 1, срещу „Глобус“ – ЕООД,
чрез адвокат Евгени Манолов Милушев, Стара
Загора, ул. Поп Минчо Кънчев 93, ет. 1, офис 2.
Второ т ърговско отделение, 678/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
708/2010 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Красимир Русев Симеонов, Шумен,
срещу Банка „ДСК“ – ЕАД, чрез юрисконсулт
Жулиета Радева Желязкова, Шумен, ул. Цар
Освободител 102.
Второ т ърговско отделение, 733/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 33/2011 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Христо Йотов Йотов, Плевен, ул.
Десети декември 124, срещу „Викториа“ – ЕООД,
Плевен, ул. Иван Вазов 52, вх. А, ет. 4, ап. 15.
НА 18.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 177/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 422/2010 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Таня Петрова Петрова чрез
адвокат Красимир Тенев Николов, Стара Загора,
ул. Пазарска 13, срещу Митко Русенов Матанов, Казанлък, бул. Двадесет и трети пехотен
шипченски полк 17, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 338/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1434/2008 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Поля Стефанова Попова, София,
ул. Хан Крум 10, ет. 4, ап. 9; Майя Михайлова
Попова, София, ул. Хан Крум 10, ет. 4, ап. 9,
срещу Стефан Емануилов Ненов чрез адвокат
Борян Стефанов Кръстев, София, ул. Три уши 1.
Четвърто гражданско отделение, 370/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2151/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от държавата, представлявана от
министъра на финансите чрез областния управител на област с административен център гр.
Монтана, пл. Жеравица 1, срещу Яна Дончева
Папазова, София, ул. Бистрица 7, вх. А, ап. 8.
НА 19.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 680/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
266/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Димитър Станоев Ценев чрез адвокат Максимова, София, ул. Хаджи Димитър
19А, ет. 1, ап. 2; Иванка Димитрова Ценева чрез
адвокат Максимова, София, ул. Хаджи Димитър
19А, ет. 1, ап. 2, срещу Грозденка Иванова Манолева чрез адвокат Орсов, София, ул. Перник
97 – 99, ап. 1; Петър Георгиев Манолев чрез
адвокат Орсов, София, ул. Перник 97 – 99, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 1078/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
482/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Полина Маринова Василева чрез
адвокат Манолов, София, ул. Васил Априлов
24, партер, ап. 3; Гена Христова Каменова чрез
адвокат Манолов, София, ул. Васил Априлов 24,
партер, ап. 3; Марин Христов Дицов чрез адвокат
Манолов, София, ул. Васил Априлов 24, партер,
ап. 3, срещу Даринка Димитрова Чобанова,
с. Бойковец, област София; Валентина Маринова Андреева, Етрополе, ул. Стефан Караджа
1; Рада Панчова Дицова, Етрополе, ул. Стефан
Караджа 1; Димка Ценова Караиванова, Стара
Загора, ул. Братя Жекови 75, ет. 4, ап. 9; Павлин Цветанов Павлов чрез адвокат Калугерова,
Плевен, ул. Бъкстон 5; Анна Цветанова Боева,
гр. Червен бряг, ул. Н. Рилски 2, бл. Витоша
1, вх. Б, ет. 3, ап. 3; Верка Ангелова Цветкова,
гр. Червен бряг, ул. Златна панега 16; Радослава
Христова Жунтовска, гр. Червен бряг, ул. П.
Славейков 11.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 821/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
371/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Дафиния Трифонова Чорбова чрез
адвокат Георги Савов, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 10, ет. 4, срещу Мария Димитрова
Зайкова, с. Брестник, област Пловдив; Апостол
Костадинов Зайков, с. Брестник, област Пловдив.
Второ гражданско отделение, 1052/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
74/2011 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Главболгарстрой“ – АД, чрез адвокат Илиян Шопов, София, бул. Черни връх 46,
ет. 1, ап. 5; „Водоканалпроект – Металпроект
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Инженеринг“ – АД, чрез адвокат Илиян Шопов,
София, бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5, срещу
Община Приморско, ул. Странджа 16.
Второ гражданско отделение, 1082/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2100/2010 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Община Айтос, ул. Цар Освободител 3; Радка Георгиева Коруджиева, Бургас,
ул. Македония 14; Иванка Георгиева Димова,
Айтос, ул. Александър Стамболийски 16; Янка
Христова Бояджиева, Айтос, ул. Александър
Стамболийски 16.
Второ гражданско отделение, 1087/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
196/2011 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Денко Иванов Денков, Казанлък,
ул. Стефан Караджа 37, срещу „Маре“ – ООД,
чрез адвокат Тонка Георгиева, Казанлък, ул.
Йордан Стателов 1, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1132/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
328/2011 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Любен Боянов Ненков чрез адвокат
Георги Фотев, София, ул. Христо Белчев 2,
ет. 6, офис 29; Стефка Ефтимова Стоилова чрез
адвокат Георги Фотев, София, ул. Христо Белчев 2, ет. 6, офис 29, срещу Димитър Георгиев
Евтимов чрез адвокат Георги Спасов Манчев,
Радомир, ул. Батенберг 13.
Второ гражданско отделение, 22/2012, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 368/2011 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Огнян Цветанов Маринов, Видин,
ул. Константин Кисимов 24, срещу Ягодина
Цветанова Матеева чрез адвокат Лидия Филипова, Видин, ул. Княз Александър Батенберг
1, ет. 1, офис 8.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 579/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
69/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Земеделска кооперация „Дъбене
96“ – с. Дъбене, чрез адвокат А лдин Ясенов
Шенков, Пловдив, ул. 4 януари 23, ет. 2, срещу
Министерството на земеделието и х раните,
София, бул. Христо Ботев 55; СД „АТ – Карлово Конакчиев, Капашиков, Чанов, Чочева и
сие“- Карлово, чрез адвокат Силвия Цветкова,
София, ул. Денкоглу 15Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 722/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1714/2010 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 136, срещу Мара Иванова Янакиева, Бургас, ж.к. Братя Миладинови,
бл. 46, вх. 8, ап. 133.
Четвърто гражданско отделение, 724/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 11650/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „България НЕТ“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 59, срещу Ирина
Симеонова Габровска чрез адвокат Владислав
Александров Янев, София, ул. Тодорини кукли
103, вх. А, ет. 5; „Европа 2007“ – ООД, София,
ул. Стара планина 37, ет. 1, ап. 1.
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НА 23.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1344/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1831/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Радка Михайлова Върбанова чрез адвокат  
Кирил Костов,  Варна, ул. Страхил войвода 22,
ап. 21; Дафинка Михайлова Марини чрез адвокат
Кирил Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22,
ап. 21, срещу „Ева Медикъл – СТМ“ – ЕООД,
Елена Викторова Валеева, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 51, партер.
Първо гражданско отделение, 219/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1221/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тодорка Диянова Дишева чрез адвокат Снежана Лазарова, Варна, ул. Оборище 7;
Стоян Иванов Тодоров чрез адвокат Снежана
Лазарова, Варна, ул. Оборище 7; Никола Иванов
Стоянов чрез адвокат Снежана Лазарова, Варна,
ул. Оборище 7; Димитър Георгиев Георгиев чрез
адвокат Снежана Лазарова, Варна, ул. Оборище
7; Диян Димитров Георгиев чрез адвокат Снежана Лазарова, Варна, ул. Оборище 7; Донка
Димитрова Найденова чрез адвокат Снежана
Лазарова, Варна, ул. Оборище 7, срещу Пембе
Мехмедова Расимова чрез адвокат Николай
Николов, Варна, бул. Владислав Варненчик
138; Илко Исаев Руменов чрез адвокат Николай
Николов, Варна, бул. Владислав Варненчик 138.
Първо гражданско отделение, 296/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1612/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Иванов Стоянович чрез
адвокат Людмила Тришкан, София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б; Димитър Иванов Бакалов чрез
адвокат Людмила Тришкан, София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б; Мария Иванова Бакалова чрез
адвокат Людмила Тришкан, София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б, срещу Любен Трайков Тодоров чрез адвокат Даниела Минчева, София, ул.
Димитър Атанасов 15, ап. 9.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 578/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 955/2010 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Владимир Дилянов Пенчев чрез
адвокат Светозар Стоянов Арнаудов, София,
ул. Цар Борис ІІІ № 19, ет. 1, ап. 7, вх. В, срещу
Ирена Панайотова Пенчева чрез адвокат Мария
Ганева, Русе, ул. Александровска 71.
Т ре то г ра ж да нско отде лен ие, 10 0 0/2011,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 559/2010 по описа на Окръжен съд
Сливен, подадена от сдружение с нестопанска
цел „Общински футболен клуб Сливен – 2000“
чрез адвокат Станислав Маргаритов Рафаилов,
Сливен, ул. Георги Сава Раковски 19, ет. 3,
срещу Илия Райчев Илиев чрез адвокат Петър
Петков Величков, София, ул. Граф Игнатиев
44, вх. А, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 195/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1215/2010 по описа на Софийски градски
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съд, подадена от „Арома“ – А Д, София, кв.
Илиянци, ул. Кирил Благоев 10, срещу Цветелин
Николов Пенчев, София, ж.к. Васил Левски, ул.
Дунавски лебед 9а.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 138/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
324/2010 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Златни пясъци – Травел“ – А Д,
с изпълнителни директори Галя Йорданова и
Иванка Илиева, Варна, ул. Каварна 10, срещу
„Винитекс“ – ЕООД, чрез адвокат Светлана
Василева Левкова, Варна, ул. Панагюрище 6,
ет. 2, ап. 6.
Първо търговско отделение, 148/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
155/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, София, ул. Гогол 18 – 20, срещу
Керана Димитрова Георгиева, Варна, ул. Железни
врата 18, ет. 2; Милена Драгомирова Проданова,
Варна, ул. Железни врата 18, ет. 2; Евгени Пенев
Върбанов, Русе, ул. Муткурова 105-А.
Първо търговско отделение, 171/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Пауна Георгиева Пикулова, София,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 28, ет. 13, ап. 63,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул. Георги Бенковски 3.
НА 23.04.2012 Г. ОТ 10. 30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 4/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
189/2010 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Аврора плюс“ – ЕООД, с управител Лариса Костадинова, Бургас, Тутракан
3, срещу Святослав Володимирович Шевченко
чрез адвокат Красимир Коев, Бургас, ул. Стефан
Стамболов 26, вх. 2, ет. 3.
Първо т ърг овско отде ление, 35/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 268/2010 по описа на А пелат ивен съд
Варна, подадена от „Дивас Ризърт“ – ЕООД, с
управител Ангел Василев Стефанов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 30, срещу Лиана Симеонова
Саралиева-Монева чрез адвокат Марияна Котари, Варна, ул. Алеко Константинов 18; Юлия
Петкова Чешмеджиева чрез адвокат Марияна
Котари, Варна, ул. А леко Константинов 18;
Йорданка Христова Бръчкова-Саралиева чрез
адвокат Мари яна Котари, Варна, ул. А леко
Константинов 18; Кристиян Симеонов Саралиев
чрез адвокат Марияна Котари, Варна, ул. Алеко
Константинов 18.
Първо търговско отделение, 49/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2373/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Олга Любенова Ганева, София, ул.
Славянска 22, вх. 1, ап. 16, срещу „Топлофикация
София“ – АД, София, ул. Ястребец 23, и трета
страна „Техем сървиз“ – ЕООД, чрез адвокат
Евгени Христов, София, ул. Проф. Г. Павлов 3.
Първо търговско отделение, 163/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2010 по описа на Апелативен съд София,

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

подадена от „Синаница МС“ – ООД, чрез адвокат Бойко Братанов, Кюстендил, адвокатски
колектив, срещу „Синаница ВВ“ – АД, гр. Сандански, ул. Околовръстно шосе 1.
Първо търговско отделение, 340/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
467/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Боян Ботев Давидов, София, кв.
Горубляне, ул. Боте Бърборков 30, срещу ЗАД
„Булстрад Виена иншурънс груп“, София, ул.
Позитано 5.
Първо търговско отделение, 513/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
333/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Берг Балкан“ – ЕООД, с управител
Владимир Илиев Цветков чрез адвокат Стоянка
Витанова, София, ул. Алабин 42, ет. 3, срещу
„Берг Холдинг“ – ООД, чрез адвокат Матей
Матев, София, бул. Витоша 4, ет. 4, кантора 413.
Първо търговско отделение, 983/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
484/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Аморим Корк България“ – ЕООД,
с у правител А нтонио Ларлу ш Баптища Валенте чрез адвокат Стоян Атанасов, София,
ул. Сердика 23, срещу Национална агенция за
приходите, София, бул. Дондуков 52; „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат Мария Спасова-Игнатова, Пловдив, бул. Цар Борис Трети
Обединител 37; „Рикомерс 2000“ – ЕООД, в
несъстоятелност със синдик Георги Николов
Гонев, с. Марково.
НА 24.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ т ърговско отделение, 193/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
82/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Плевен такси“ – ООД,
Плевен, ул. Св. св. Кирил и Методий 18, офис
7; „Агротекс НД“ – ООД, Плевен, ул. Св. св.
Кирил и Методий 18, офис 7, срещу Община
Плевен, ул. Възраждане 2.
Второ т ърговско отделение, 333/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
945/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Тракия – РМ“ – ЕООД, чрез адвокат Асен Делчев Георгиев, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 24, срещу „Международен панаир
Пловдив“ – АД, Пловдив, бул. Цар Борис Трети
Обединител 37.
НА 25.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 982/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14263/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „БП“ – ЕАД – Регионално управление, Западен регион, София, ул. Владайска 33,
срещу Иван Апостолов Семерджиев чрез адвокат
Иво Милчев, София, ул. Калоян 8, ет. 3, офис 10.
Трето гражданско отделение, 994/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
73/2011 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от „Престиж Аква“ – ООД, чрез адвокат
Стоян Маджаров, София, ул. Денкоглу 11, ет. 1,
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ап. 8, срещу Галя Николова Димитрова чрез
адвокат Дафинка Станева, Монтана, ул. Антим
І № 1, офис 11.
Трето гражданско отделение, 1151/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
616/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ваня Томова Вълчева чрез адвокат
Нели Халачева, Бургас, ул. Тр. Китанчев 47,
срещу Държавна опера – Бургас, ул. Св. Климент Охридски 2.
Второ търговско отделение
Второ т ърговско отделение, 226/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1239/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Красимир Атанасов Калоянов, Айтос, ул.
Отец Паисий 23; Валентин Атанасов Калоянов,
Айтос, ул. Отец Паисий 23, срещу Земеделска
кооперация за производство и услуги „Наша
земя“, с. Черноград.
Второ т ърговско отделение, 276/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
342/2010 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от „Волта“ – ООД, Димитровград,
бул. Раковски, хотелски комплекс „Славяни“,
срещу Слави Михов Нойчев чрез адвокат Петя
Славова Нойчева, София, ул. Дойран 15, вх. Б,
ет. 4, офис 9.
Второ т ърговско отделение, 322/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 219/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Демо – България“ – АД (в
несъстоятелност), със синдик Ана Миленкова,
София, ул. Алабин 34, ет. 4, ап. 8, срещу „Стартекс ТМ“ – ООД, София, ул. Криволак 17.
Второ т ърговско отделение, 398/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
195/2010 на Апелативен съд Бургас, подадена от
Марат Низимович Габбасов чрез адвокат Живко
Петков Калев, Варна, бул. Владислав Варненчик
110, ет. 3, офис 8, срещу „Марс – строй“ – ООД,
чрез адвокат Марио Златарев, Бургас, ул. Александровска 91.
Второ т ърговско отделение, 444/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3127/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Спорт интернешънъл“ – ООД,
София, ул. Русалийски проход 16 – 18, срещу
Николай Тодоров Динов, Пловдив, бул. Шести
септември 132, ет. 1, ап. 1; „Д и Д Трейд“ – ЕООД,
Пловдив, бул. Шести септември 132, ет. 1, ап. 1.
Второ т ърговско отделение, 619/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
615/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Силвия Анева Иванова, гр. Завет,
ул. Люлин 28; Силвия Анева Иванова, действаща
лично и като законен представител на Веселин
Радославов Веселинов, гр. Завет, ул. Люлин 28;
Веселин Митков Петров, гр. Завет, ул. Люлин
28; Гюлтен Хасан Петрова, гр. Завет, ул. Люлин 28, срещу Застрахователна компания „Лев
инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 1117/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
569/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Национална агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52, срещу „Александрия“ ООД (в несъстоятелност) чрез адвокат Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, офис 502.
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НА 26.04.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 820/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
158/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Йордан Димитров Йорданов чрез
адвокат Силвия Бобуранова, Велико Търново,
ул. Бачо Киро 1; Дончо Димитров Йорданов
чрез адвокат Цецка Велкова-Въкова, София,
ул. Славянска 33, ап. 14, срещу Иван Йорданов
Димитров, Велико Търново, ул. Ком 6, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1160/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1919/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от  Офелия Стефанова Василева чрез
адвокат Николай Станков, София, бул. Витоша
1А, Търговски дом, кантора 148; Стефан Веселов
Василев чрез адвокат Николай Станков, София,
бул. Витоша 1А, Търговски дом, кантора 148,
срещу Валентин Веселович Василев, София,
ж.к. Люлин, бл. 434, вх. А, ет. 15, ап. 100; Марио
Веселович Василев, София, ж.к. Люлин, бл. 434,
вх. А, ет. 15, ап. 100; Александра Николаевна
Василева, София, ж.к. Люлин, бл. 434, вх. А,
ет. 15, ап. 100.
Второ гражданско отделение, 1205/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
479/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Христо Боянов Бумбаров, Кюстендил, ул. Асен Златаров 27А; Нели Христова Ангелова, Кюстендил, ул. Ефрем Каранов 8; Боян
Христов Боянов, София, ж.к. Младост, бл. 11,
ет. 14, ап. 84, срещу Кирил Стоилов Петров,
София, ж.к. Дружба 2, бл. 502, вх. В, ет. 5, ап.
15; Ангелина Боянова Петрова, София, ж.к.
Дружба 2, бл. 502, вх. В, ет. 5, ап. 15.
Второ гражданско отделение, 23/2012, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 540/2011 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Рангел Симеонов Гюров чрез
адвокат Мая Методиева Цветковска, София,
ул. Владайска 23, ет. 4, ап. 10, срещу Общинска служба „Земеделие“, Перник, ул. Св. св.
Кирил и Методий 11; Югозападно държавно
предприятие ДП – Държавно ловно стопанство
„Витошко – Студена“, с. Кладница, област Перник; Община Перник, пл. Свети Иван Рилски 1;
Регионално управление на горите – Кюстендил,
бул. България 33.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 832/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2010 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Сребрина Божидарова Спасова чрез
адвокат Магдалена Каролова Плугчиева, София,
бул. Витоша 4, ет. 4, кантора 415, срещу Цецко
Иванов Маринов чрез адвокат Красимира Иванова, Разград, ул. Марица 1, офис 15, адвокатска
кантора Марин Кинов.
Трето гражданско отделение, 1022/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
264/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
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подадена от „Сити Експрес“ – ООД, София,
ул. Боян Дамянов 7, ет. 1, офис 2, срещу Крум
Петров Пенев, Пазарджик, ул. Осъм 6.
Трето гражданско отделение, 1121/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
849/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на РБ, София, бул.
Витоша 2; Йовка Стоянова Арсова чрез адвокат
Пеньо Грозев, София, бул. Ген. Тотлебен 77, ет. 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 336/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
447/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Катина Велева Добруджалиева чрез адвокат Биляна Дякова, Варна, ул.
Васил Априлов 8, партер, срещу Николай Тодоров
Николов, Горна Оряховица, ул. Сан Стефано 4,
ет. 4, ап. 7.
Първо търговско отделение, 427/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1027/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от ЕТ Стойко Иванов Стойков
с фирма „Съни строй – Стойко Стойков“ чрез
адвокат Йордан Йорданов, Велико Търново, ул.
България 1, срещу „Алумил България“ – ООД,
чрез адвокат Стоян Стоянов, София, ул. Искър
8, ет. 5.
1677
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
с протоколно определение от 26.01.2012 г. по
адм.д. № 9510/2011 по описа на ВАС е спряно
производството по делото, образувано по жалба,
подадена от „Провадсол“ – ЕАД, срещу Заповед
№ РД-01-427 от 30.05.2011 г. на министъра на
труда и социалната политика за разпростиране
прилагането на отраслов (браншов) колективен
трудов договор в отрасъл „Проучване, добив и
преработка на минерални суровини“, сключен
между Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, СМФ „Подкрепа“ и
Българската минно-геоложка камара.
1921
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Еднократна употреба“ – ООД, „Ар Тим Трейд“ – ООД,
„Армандо М“ – ООД, „Екопол“ – ЕООД, „Екст ра – П ласт“ – ЕООД, СД „И лко – 25 И лиева С-ие“, „Крисани“ – ЕООД, „Лайтс Експорт“ – ООД, „Орион – 94“ – ООД, „Милениум
Груп БГ“ – ООД, „Пласт – 60“ – ЕООД, „Сев
Пак“ – ЕООД, „Суперпластик – 2000“ – ЕООД,
Е Т „ В е с и – 9 4 – То д о р То д о р о в“, „ М е г а порт“ – ООД, „Лео 2007“ – ЕООД, и ЕТ „Новекс – Георги Петков“ на чл. 1, ал. 5, т. 3, чл. 1а,
1б, чл. 2, ал. 10, чл. 11, 2а, 10а, 19а, 22 и § 1, т. 4 от
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допълнителните разпоредби и приложение № 3а
от Наредбата за определяне на реда и размера
за заплащане на продуктова такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; посл. изм.
и доп., бр. 29 от 2011 г.), по което е образувано
адм. дело № 2552/2012 по описа на Върховния
административен съд.
2172
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ-В въззивен състав, призовава Анна
Кръстева Лаков с известен на съда адрес: София,
ул. Оборище 1, вх. Б, ет. 3, ап. 6, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 01.06.2012 г. в 9,30 ч.
като въззиваема страна по гр. дело № 6869/2009
по описа на СГС, гражданско отделение, ІІ-В
въззивен състав, образувано по жалба от Йорданка Петкова  Йовчева срещу решение по гр. д.
№ 3354/2001 по описа на СРС, 26 състав, образувано по искова молба от Йорданка Петкова
Йовчева против Теодора Димитрова Димова за
искове с правно основание чл. 61, ал. 2 ЗЗД във
връзка с чл. 41 ЗС и чл. 86, ал. 1 ЗЗД и чл. 45,
ал. 1 ЗЗД. Въззиваемата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2153
Асеновградският районен съд, ІV гр. състав,
призовава Дениз Хюсеин Япар, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 159/2012 на ІV гр.
състав с предмет – иск по СК, за явяването му
на 15.03.2012 г. в съда в Асеновград, гражданско
деловодство, стая 10, за получаване на препис от
искова молба, ведно с приложенията към нея.
2151
Момчилградският районен съд призовава
Саим Аксой, с неизвестен адрес в Република
Турция, да се яви в съда на 08.05.2012 г. в 10 ч.
като ответник по гр. д. № 50/2012, заведено от
Сема Мустафа Ях от Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, по чл. 132, ал. 1, т. 2
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2152
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава Олександър Володимирович Паученко,
гражданин на Украйна, сега с неизвестен адрес,
да се яви в 2-седмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в деловодството на съда
за получаване на препис от искова молба и
доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по
гр. д. № 11717/2011 по описа на РРС на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК, заведено от Велислава Игоревна
Шпилько, по чл. 127а, ал. 2 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
1908
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