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Народно събрание
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на
Република България и правителството на Румъния относно презгранични
операции за Air Policing
Закон за ратифициране на Договора
за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз
Решение за приемане на Доклад за
дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли
2011 г. – 20 декември 2011 г.
Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз
(2012 г.)
Решение за отпускане на пенсия за
особени заслуги към държавата и нацията
Президент на републиката
Указ № 64 за насрочване на частичен
избор за кмет на община Съединение,
област Пловдив, на 13 май 2012 г.
Указ № 65 за освобождаване на Любомир Недков Кючуков от длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Обединеното
кралство Великобритания и Северна
Ирландия
Указ № 66   за назначаване на Константин Стефанов Димитров за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Обединеното
кралство Великобритания и Северна
Ирландия
Указ № 67   за назначаване на Елена
Радкова Шекерлетова за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Австрия
Указ № 68 за освобождаване на Димитър Цветков Владимиров от длъж-
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ността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Украйна
Указ № 69 за освобождаване на Катя
Петрова Тодорова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Мароко
Указ № 70 за освобождаване на Иван
Янков Христов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Испания и в Княжество Андора
Указ № 71 за награждаване на Атанас
Георгиев Георгиев с медал „За заслуга“
Указ № 72 за награждаване на Атанас Димитров Атанасов с медал „За
заслуга“

Министерски съвет
 Постановление № 39 от 23 февруари
2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет
за 2012 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за
финансиране изпълнението на проект
„Актуализация на цветна цифрова
ортофотокарта на страната в периода 2012 – 2015 г. чрез ново самолетно
заснемане“ за нуждите на Системата
за идентификация на земеделските
парцели
 Постановление № 40 от 23 февруари
2012 г. за изменение на Наредбата за
условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, приета с Постановление № 80
на Министерския съвет от 2008 г.
 Постановление № 41 от 23 февруари 2012 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за
избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и
хранителни продукти, приета с Постановление № 34 на Министерския
съвет от 2007 г.
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 Постановление № 42 от 23 февруари 2012 г. за изменение на Постановление № 72 на Министерския съвет
от 2009 г. за одобряване на бюджетни
кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
 Постановление № 43 от 23 февруари
2012 г. за изменение на Постановление № 19 на Министерския съвет от
2012 г. за одобряване на допълнителни
бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната
политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследствие на обилните валежи
на територията на област Хасково
 Постановление № 44 от 23 февруари 2012 г. за изменение на нормативни
актове на Министерския съвет
 Постановление № 45 от 24 февруари
2012 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
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Министерство
на образованието,
младежта и науката
 Наредба № 45 от 9 януари 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“
20
 Наредба № 46 от 9 януари 2012 г.
за придобиване на квалификация по
професията „Растениевъд“
27
 Наредба № 47 от 9 януари 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд“
37
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 Наредба № 48 от 9 януари 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията „Преводач жестомимичен
език“
52
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 Наредба № 49 от 9 януари 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност“
57
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 Наредба № 50 от 9 януари 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията „Оператор в силикатните
производства“
64

 Решение № 153 от 24 февруари 2012 г.
за обявяване Списък на курортите в
Република България и определяне на
техните граници
12
Министерство
на външните работи
 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката
и културата между правителството
на Република България и Организацията за освобождение на Палестина
(действаща в полза на Палестинската
власт) за периода 2012 – 2014 г.
17

Министерство
на отбраната
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и
длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия
71
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 75
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, приет от ХLI
Народно събрание на 16 февруари 2012 г.
Издаден в София на 23 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Румъния
относно презгранични операции за Air
Policing, подписано на 12 октомври 2011 г.
в Букурещ.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 16 февруари 2012 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1903

УКАЗ № 82
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора за
присъединяване на Република Хърватия към
Европейския съюз, приет от ХLI Народно
събрание на 17 февруари 2012 г.
Издаден в София на 28 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз
Член единствен. Ратифицира Договора
между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция,
Кралство Испания, Френската република,
Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва, Великото
херцогство Люксембург, Република Унгария,
Република Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република
Словения, Словашката република, Република
Финландия, Кралство Швеция и Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия
(държави – членки на Европейския съюз) и
Република Хърватия за присъединяване на
Република Хърватия към Европейския съюз,
подписан на 9 декември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 февруари 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1904

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия за периода 20 юли 2011 г. – 20 декември 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на
Република България, чл. 4, ал. 5 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия и чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия за
периода 20 юли 2011 г. – 20 декември 2011 г.
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Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 23 февруари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2229

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма
на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2012 г.)
Народното събрание на основание чл. 105,
ал. 4 от Конституцията на Република България
и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2012 г.)
ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2012 г.)
Народното събрание, като се ръководи от:
– засилената роля на националните парламенти в процеса на вземане на решения
от Европейския съюз, съгласно Договора от
Лисабон, чрез контрола по субсидиарност и
пропорционалност в европейския законодателен процес и влиянието им във формулирането
на европейските политики;
– необходимостта от изграждане на потясно работно партньорство меж ду ЕК и
държавите членки за изпълнение на приетите
мерки за преодоляване на кризата чрез засилване на икономическото управление на
Европейския съюз;
– прилагане на по-гъвкав подход за реакция
при възникване на нови спешни ситуации и
отдаване на по-голям приоритет на онези
предложения, които могат да имат незабавен
ефект върху растежа и заетостта, допринасяйки
реално за икономическото възстановяване на
Европейския съюз;
– реформата на финансовия сектор с акцент
върху засилване защитата на инвеститорите
и заздравяване на вътрешния пазар;
– необходимостта от допълнителни мерки
за осигуряване стабилността на публичните
финанси чрез гарантиране на устойчиви публични приходи;
– създаване на подходяща рамка в подкрепа на предприятията, която ще създаде
условия за разкриване на работни места и за
навлизане на нови пазари;
– прилагането на принципите на гъвкавата
сигурност и насърчаване на мобилността, с
акцент върху младежката безработица;
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– осигуряването на сигурност и правосъдие
в Европа без вътрешни граници; създаването
на отворена за гражданите Европа изисква
съвместни усилия за премахване на неоправданите бюрократични пречки пред свободното
движение, намиране на решение на важни
въпроси, свързани със сигурността на границите, както и новите предизвикателства
за борба с киберпрестъпността;
– значението на Стратегията „Европа 2020“
за постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж; постигането на целите
в областта на климата и енергията е свързано с осигуряване на ресурсна ефективност в
секторните политики, намаляването на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата,
както и развитие на възобновяемата енергия;
– посрещането на други сериозни предизвикателства като енергийната сигурност и
изработването на обща външнополитическа
линия на Европейския съюз по въпросите на
енергийната сигурност;
– разбирането, че евро-атлантическата
перспектива на страните от Югоизточна Европа и процесът на осъвременяване на политиката за съседство в нейните две измерения
източно и южно са от стратегически интерес
за Република България и трябва да продължат;
– последователността на външните действия на Република България и усилията є за
подобряването на видимостта на Европейския
съюз на световната сцена;
– последователната си позиция за опростяване и намаляване на бюрократичната и
административната тежест,
Реши да упражни правомощията си по
чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република
България, като подложи на процедурата по
парламентарно наблюдение и контрол по глава
десета от чл. 103 до чл. 109 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание проектите на актове в следните
приоритетни области:
I. Изграждане на стабилна и отговорна
Европа – гарантиране на устойчиви публични приходи
1. Публични финанси в Икономическия и
паричен съюз (ИПС) – 2012 г.
2. Защита на инвеститорите: изменение на
Директивата за предприятията за колективно
инвестиране в прехвърлими ценни книжа
(ПКИПЦК) по отношение на депозитарните
функции на ПКИПЦК, политиката на възнагражденията за мениджърите и административните санкции.
3. Добро управление в областта на „данъчните острови“.
4. Премахване на двойното данъчно облагане на трансгранични изплащания на дивиденти
за портфейлните инвеститори.
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5. Данъчно облагане на автомобили.
6. Бърз механизъм за реагиране на измами
с ДДС.
II. Изграждане на Съюз на устойчив растеж и солидарност
2.1. Единен пазар за растеж – иновации, интелектуална собственост, услуги, транспорт:
7. Годишно изследване на растежа за 2013 г.
8. Рамка за Европейското научноизследователско пространство (ЕНП).
9. Преглед на Съобщението относно филмовата индустрия.
10. Колективно управление на авторските
права: музикални права – музика в интернет.
11. Изпълнение на правата върху интелектуална собственост.
12. Искове за обезщетения за нарушения
на антитръстовото законодателство.
13. Изменение на Регламента за марката на
Общността и на Директивата за сближаване
на законодателствата на държавите членки
относно марките.
14. Европейски знак за качество в сектора
на туризма.
15. Насърчаване и информиране в подкрепа
на селскостопанските продукти.
16. Изменение на Директивата за тютюневите изделия по отношение на производството,
представянето и продажбата.
17. Схеми за гарантиране на застраховките.
18. Хазарт по интернет на вътрешния пазар.
19. Общоевропейска рамка за електронна
идентификация, електронно установяване на
автентичност и електронен подпис.
20. Европейска стратегия за сигурността
в интернет.
21. Железопътен пакет:
1) Достъп до железопътния пазар;
2) Европейска железопътна агенция (ERA).
22. Права на пътниците във въздушния
транспорт: отказан достъп на борда, голямо
закъснение на полети и отмяна на полети.
23. Регист раци я на моторни превозни
средства, вече регистрирани в друга държава
членка.
2.2. Повече възможности за хората – гъвкав
и мобилен пазар на труда, социални въпроси и
социално включване.
24. Пакет за заетостта:
1) По пътя на възстановяване, включващо
създаването на работни места;
2) Специален пакет относно гъвкавата
сигурност;
3) Реформа на Европейските служби по
заетостта EURES и изменение на тяхното
правно основание.
25. Нов поглед върху уменията в контекста
на „Европа 2020“;
26. Свободно движение на работници в
Съюза.
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27. Включване на работниците в областта
на мореплаването и на плавателни съдове в
обхвата на няколко директиви на Европейския
съюз в областта на трудовото право.
28. Защита на допълнителните пенсионни
права на лицата, които сменят работата си.
29. Напредък в интеграцията на ромското
население – първи доклад на Европейската
комисия.
30. Пакет за иновациите в здравеопазването.
2.3. Устойчив растеж – енергия и екология.
31. Вътрешен енергиен пазар.
32. Ядрена безопасност.
33. Стратегия за възобновяема енергия.
34. Чиста енергия за транспорта: стратегия
за алтернативни горива.
35. Преглед на Директивата за оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС).
2.4. Отворена за гражданите Европа – правосъдие и вътрешни работи.
36. Изменение на Кодекса на шенгенските
граници.
37. Изменение на рамката на Европейския
съюз относно запазването на данни.
38. Създаване на Европейска полицейска
служба (ЕВРОПОЛ).
39. Прием на граждани на трети държави
за целите на провеждане на научноизследователска дейност, образование, ученически
обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност.
40. Взаимно признаване на документите
за гражданско състояние:
1) Взаимно признаване на действието на
някои документи за гражданско състояние;
2) Премахване на формалностите по легализирането на документи между държавите
членки.
41. Реформа на структурата на Евроюст.
42. Електронно правосъдие.
43. Минимални разпоредби относно съставите на престъпленията и наказанията в
областта на трафика на наркотици.
44. Трета директива срещу изпирането на
пари.
45. Борба с престъпленията в европейското
кибернетично пространство.
III. Осигуряване на ефективен глас на
Европейския съюз на световната сцена
46. Създаване на Европейски доброволен
корпус за хуманитарна помощ (EVHAC).
47. Изменение на Директива 2008/114/ЕО на
Съвета относно установяването и означаването
на европейски критични инфраструктури и
оценката на необходимостта от подобряване
на тяхната защита.
48. Годишен пакет за разширяването за
2012 г.
49. Пакет за европейската политика на
съседство.
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50. Указания за водене на преговори по споразумения за визови облекчения и реадмисия в
някои държави от Южното Средиземноморие
в рамката на диалога за миграция, мобилност
и сигурност, който ще бъде установен с тези
държави.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 23 февруари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2230

РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 91 от Кодекса за социално
осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Георги Димитров
Найденов считано от 1 декември 2011 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 23 февруари 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2231

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 64
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Съединение, област Пловдив, на
13 май 2012 г.
Издаден в София на 21 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
2259
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УКАЗ № 65
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Любомир Недков Кючуков
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

2260

УКАЗ № 66
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Константин Стефанов Димитров за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2261

УКАЗ № 67
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Елена Радкова Шекерлетова
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Австрия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2262

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

УКАЗ № 68

УКАЗ № 71

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

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Атанас Георгиев Георгиев с
медал „За заслуга“ за заслуги в областта на
борбата с бедствия и аварии.
Издаден в София на 21 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Димитър Цветков Владимиров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Украйна.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

2266

2263

УКАЗ № 72
УКАЗ № 69

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам Катя Петрова Тодорова
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Мароко.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Атанас Димитров Атанасов
с медал „За заслуга“ за заслуги в областта на
борбата с бедствия и аварии.
Издаден в София на 21 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
2267

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

2264

УКАЗ № 70
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Иван Янков Христов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство
Испания и в Княжество Андора.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 февруари 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за предоставяне на финансови средства от
централния бюджет за 2012 г. по бюджета
на Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект
„Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2012 – 2015 г.
чрез ново самолетно заснемане“ за нуждите
на Системата за идентификация на земеделските парцели
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
средства в размер 1 600 000 лв. по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за финансиране изпълнението на проект „Ак-
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туализация на цветна цифрова ортофотокарта
на страната в периода 2012 – 2015 г. чрез ново
самолетно заснемане“ за нуждите на Системата
за идентификация на земеделските парцели,
утвърдени като целеви разходи по централния
бюджет за 2012 г.
(2) Остатъкът от необходимите средства за
2012 г. в размер 1 227 200 лв. за финансиране
на проекта по ал. 1 да се осигури в рамките
на одобрения бюджет на Министерство на
земеделието и храните за 2012 г.
(3) Необходимите за финансиране на цялостното изпълнение на проекта по ал. 1 средства
в размер 7 912 800 лв. да бъдат заявени от
Министерството на земеделието и храните в
рамките на бюджетната процедура за включване на разчетите в тригодишната бюджетна
процедура и разходните тавани за този период.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 февруари 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за изменение на Наредбата за условията и
реда за изплащане на компенсационни суми
на държавните с л уж ители от Държавна
агенци я „Национа лна сиг у рнос т“, които
ползват жилище при условията на свободно
договаряне, приета с Постановление № 80
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 43 от 2008 г.; доп., бр. 101 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. държавният служител да е преместен
поради служебна необходимост в друго населено място;
2. държавният служител да ползва жилище
при условията на свободно договаряне;
3. държавният служител или член на неговото
семейство да не притежава собствено жилище
или вилен имот в населеното място, в което
е преместен;“

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

б) в т. 4 думата „работи“ се заменя с „е
преместен“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 1
се правят следните изменения:
1. Точка 8 се отменя.
2. Досегашните т. 9 и 10 стават съответно
т. 8 и 9.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

2212

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за избор, изпълнение
и контрол на промоционални програми за
земеделски и хранителни продукти, приета с
Постановление № 34 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2009 г. и бр. 96 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Поканата се публикува в срок до 1 март
при първата кампания и до 15 август при втората кампания.“
2. В ал. 2, т. 1 съюзът „или“ се заменя с „и“.
§ 2. В чл. 8, ал. 2 се създава т. 8:
„8. решение от компетентния орган на
сдружението за участие в програмата и осигуряване на съфинансиране заедно с протокол
от заседанието, на което е взето решението.“
§ 3. В чл. 9, ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Промоционалните програми се подават в
срок до 15 април при първата кампания и до
30 септември при втората кампания.“
§ 4. В чл. 12, ал. 1 думите „15 юни, съответно
31 януари“ се заменят с „до 1 юни, съответно
до 15 ноември“.
§ 5. В чл. 15, ал. 1 числото „30“ се заменя
с „45“.
§ 6. В чл. 20, ал. 5 след абревиатурата „ЕК“
се добавя „при поискване от нейна страна“.
§ 7. В чл. 24а, ал. 3 след абревиатурата „ЕК“
се добавя „при поискване от нейна страна“.
§ 8. В § 1, т. 2, буква „б“ от допълнителните
разпоредби думите „най-малко 30 на сто“ се
заменят с „най-малко 20 на сто“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2213
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 72 на
Министерския съвет от 2009 г. за одобряване на бюд жетни кредити по инвес тиционната програма за 20 09 г. (обн., ДВ,
бр. 26 от 2009 г.; изм., бр. 53 от 2009 г. и бр. 12
от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, в раздел
„Област Хасково“ ред „Община Харманли“ се
изменя така:
„Община Харманли
Преустройство и реконструкция на
ритуалната зала в Културния център и на библиотеката, Харманли
Благоустрояване

2 851 549
300 000

Възстановяване на щетите от
наводненията, причинени на
водопроводи, улици и колектор в с. Бисер, с. Лешница и
гр. Харманли
1 108 451“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
22 февруари 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2214

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за изменение на Пос тановление № 19 на
Минис терск и я съвет от 2012 г. за одобряване на допъ лните лни бюд жетни кредити
по бюд жета на Минис терс твото на труда
и социа лната политик а за изп лащане на
еднократна финансова помощ на законните
нас ледници на почина лите при наводнението вс ледс твие на оби лните ва леж и на
територи ята на област Хасково (ДВ, бр. 13
о т 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „80 000“ се заменя
със „110 000“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
22 февруари 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2215
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на
целодневна организация на учебния ден за
учениците от I и ІІ клас в държавните и общинските училища (обн., ДВ, бр. 71 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 40 и 106 от 2011 г. ) се правят
следните изменения:
1. В наименованието думите „І и ІІ клас“
се заменят с „І до ІІІ клас“.
2. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „І и ІІ клас“ се заменят
с „І до ІІІ клас“ и думите „в размер 427 лв.“
се заменят с „в размер 474 лв.“;
б) в ал. 2 думите „І и ІІ клас“ се заменят
с „І до ІІІ клас“.
3. В чл. 2 думите „І и ІІ клас“ се заменят
с „І до ІІІ клас“.
4. В чл. 3 думите „І и ІІ клас“ се заменят
с „І до ІІІ клас“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 2 от Постановление
№ 84 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните училища
в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови правила
за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните училища
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51,
79 и 87 от 2009 г., бр. 3, 12 и 97 от 2010 г. и
бр. 60 и 97 от 2011 г.) думите „в размер 427 лв.“
се заменят с „в размер 474 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
учебната 2012 – 2013 г. с изключение на § 1,
т. 2, буква „а“ относно размера на допълнителните средства и § 2, които влизат в сила
от 1 април 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета
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с Постановление № 325 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;
попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 82
от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Строителните продукти се оценяват в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 ЗТИП,
наричани по-нататък „европейски технически
спецификации“, както следва:
1. нац иона лни с та н дар т и на д ържа вит е – ч ленк и на Европейск и я съюз, с кои т о
с е въвеж дат х армон изи ра н и евр опейск и
с та н дар т и, чии т о номера са п ублик у ва ни в
„Официален вестник“ на Европейския съюз;
2. европейски технически одобрения, когато
няма технически спецификации по т. 1;
3. национални технически спецификации,
чиито номера са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, когато няма
технически спецификации по т. 1 и 2.
(2) Когато техническите спецификации по
ал. 1 не съществуват, не са публикувани или
не са влезли в сила, строителните продукти
се оценяват в съответствие с изискванията
на нормативните актове и техническите спецификации по чл. 5, ал. 3 ЗТИП, наричани
по-нататък „български технически спецификации“, както следва:
1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на
строежите, когато съдържат изисквания към
строителните продукти, и/или
2. националните стандарти, с които се
въвеж дат европейск и и ли меж д у народни
стандарти;
3. българските национални стандарти или
националните стандарти с еквивалентни на
българските методи и изисквания, когато
няма стандарти по т. 2;
4. българските технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и 3.“
2. В чл. 5 ал. 5 се отменя.
3. В чл. 28, ал. 1 след думите „БДС EN
45012“ се добавя „и/или БДС EN ISO/IEC
17021“.
4. В чл. 29:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 думите „удостоверение за вписване в търговския регистър или удостоверение
за актуално съдебно състояние“ се заменят
с „копие от актуално удостоверение за търговска регистраци я, когато не е посочен
единен идентификационен код по Закона за
търговския регистър“;
бб) в т. 15 след думите „чл. 10, ал. 1 и 3
ЗТИП“ се добавя „и/или на чл. 43 на Регламент
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне
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на хармонизирани условия за предлагането на
пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО на Съвета“;
б) алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) За актуализиране и разширяване обхвата на издадено разрешение за оценяване
на съответствието се подава ново заявление.
(5) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 2 министърът на
регионалното развитие и благоустройството
издава заповед за извършване на проверка на
място за установяване на компетентността и
способността на кандидата за изпълнение на
заявените процедури.“;
в) създава се ал. 6:
„(6) За извършване на проверка на място
се заплаща такса съгласно раздел V от Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и от областните
управители.“
5. В чл. 30 след думите „изискванията на
ЗТИП“ се добавя „и на чл. 43 от Регламент
(ЕС) № 305/2011“.
6. В чл. 31 се създават ал. 3 – 5:
„(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството актуализира и
разширява обхвата на издадени разрешения
при положителни резултати от проверката
на документите съгласно чл. 29, ал. 2 и от
проверката на място съгласно чл. 29, ал. 5 и
при установена компетентност и способност
на кандидата за изпълнение на заявените актуализирани или нови процедури за оценяване
на съответствието.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството отказва да издаде
актуализацията или разширението по ал. 3,
в случай че кандидатът не докаже своята
компетентност и способност за изпълнение на
заявените актуализирани или нови процедури
за оценяване на съответствието.
(5) При мотивирано искане на кандидата министърът на регионалното развитие
и благоустройството преиздава издаденото
разрешение, разширение или актуализация
на разрешение за оценяване съответствието
на строителни продукти.“
7. В чл. 38 след думите „За издаване на
разрешение за оценяване съответствието на
строителните продукти“ се поставя запетая
и се добавя „на разширение на обхвата на
издадените разрешения, на актуализация или
за тяхното преиздаване“.
8. В чл. 42:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 министърът на
регионалното развитие и благоустройството
издава заповед за извършване на проверка
на място за установяване на техническата
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компетентност и способността на кандидата
за изпълнение на дейностите по издаване
на ЕТО.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) За извършване на проверка на място
се заплаща такса съгласно раздел V от Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и от областните
управители.“
9. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството издава, разширява обхвата и актуализира разрешенията за
издаване на ЕТО при положителен резултат
от проверката на документите съгласно чл. 41,
ал. 2 и от проверката на място съгласно чл.
42, ал. 2 и при установена компетентност и
способност на кандидата за изпълнение на
дейностите по издаване на ЕТО.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството отказва да издаде разрешение, актуализация или разширение на
разрешение за издаване на ЕТО, в случай че
кандидатът не докаже своята компетентност
и способност за изпълнение на дейностите по
издаване на ЕТО.
(3) При мотивирано искане на кандидата
министърът на регионалното развитие и благоустройството преиздава издадено разрешение,
разширение или актуализация на разрешение
за издаване на ЕТО.
(4) За издаване на разрешение за издаване
на ЕТО, на разширение на обхвата на издадените разрешения, на актуализация или за
тяхното преиздаване се заплаща такса съгласно
раздел V от Тарифа № 14 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители.“
10. В чл. 50 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Информация за отнетите разрешения по чл. 49 се публикува на електронната
страница на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството в регистър на
издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието и за
издаване на техническо одобрение.“
11. Създават се чл. 50а и 50б:
„Чл. 50а. Проверка за разширяване обхвата
на издадено разрешение или за неговото актуализиране се извършва при провеждане на
ежегодната планирана проверка при заявено
желание от кандидата.
Чл. 50б. За извършване на планираните
проверки по чл. 47, ал. 3 и чл. 50а се заплаща такса съгласно раздел V от Тарифа № 14
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и от областните управители.“
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12. В чл. 57, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. за които не съществуват европейски
технически спецификации по чл. 4, ал. 1, т. 1
и 3 и български технически спецификации по
чл. 4, ал. 2, т. 2 и 3;
2. които се различават значително от европейските технически спецификации по чл. 4,
ал. 1, т. 1 и 3 и от българските технически
спецификации по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 3.“
13. В чл. 58:
а) алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 2 министърът на
регионалното развитие и благоустройството
изда ва за повед за извърш ва не п роверк а
на м ясто за установяване на тех ническата
компетентност и способността на кандидата
за изпълнение на дейностите по издаване
на БТО.
(4) Проверките по ал. 3 се извършват в
съответствие с утвърдената процедура по чл. 30.
(5) За извършване проверка на място се
заплаща такса съгласно раздел V от Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и от областните
управители.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) За издаване на разрешение за издаване
на БТО, на разширение на обхвата на издадените разрешения, на актуализация или за
тяхното преиздаване се заплаща такса съгласно
раздел V от Тарифа № 14 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители.“
14. В чл. 61:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Срокът на валидност на издадено БТО
се прекратява преди изтичането на срока по
ал. 1, както следва:
1. след крайната дата, публикувана в „Официален вестник“ на Европейския съюз, от
изтичането на преходния период за съвместно съществуване на хармонизиран стандарт
за строителния продукт, за който се отнася
издаденото БТО, с противоречащи му национални спецификации;
2. една година след публикуването на стандарт по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 3 за строителния
продукт, за който се отнася издаденото БТО.“
15. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 10:
„§ 10. До датата на цялостното прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 – 1 юли
2013 г., лицата за оценяване на съответствието
могат да подават заявление за извършване
на проверка за съответствие с чл. 43 на
Регламент (ЕС) № 305/2011 в зависимост от
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системите за оценяване и проверка на строителните продукти съгласно приложение V
на Регламента.“
16. Досегашният § 10 става § 11.
§ 2. В Тарифа № 14 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от
1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110
от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41
от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр.,
бр. 108 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105
от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г.,
бр. 95 от 2008 г. и бр. 35 от 2011 г.), раздел V
се изменя така:
„Раздел V
Такси за издаване на разрешения за оценяване
на съответствието и за издаване на технически одобрения на строителни продукти, за
разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване
по Закона за техническите изисквания към
продуктите
Чл. 34. (1) За издаване на разрешения за
извършване оценяване на съответствието
и за издаване на технически одобрения на
строителни продукти, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната
актуализация или преиздаване, за проверката
на документи, проверката на място, в т.ч. за
ежегодните планирани проверки, се събират
следните държавни такси:
1. за проверка на документацията на кандидата към подадено заявление за издаване
на разрешение, разширение на обхват, актуализация или преиздаване:
а) за пълнота и съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания
към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти (НСИСОССП),
приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7
от 2011 г.), и на Регламент (ЕС) № 305/2011
на Европейския парламент и на Съвета от 9
март 2011 г. за определяне на хармонизирани
условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива
89/106/ЕИО на Съвета – 150 лв.;
б) за всяка група продукти, включена в
заявлението – 20 лв.;
2. за проверка на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки:
а) на орган за сертификация с лаборатория – 600 лв.;
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б) на орган за сертификация без лаборатория – 400 лв.;
в) на орган за издаване на техническо
одобрение – 500 лв.;
г) на орган за контрол – 400 лв.;
д) на изпитвателна лаборатория – 300 лв.;
3. за издаване на разрешение за оценяване
съответствието на строителни продукти и за
издаване на техническо одобрение и разширяване на техния обхват – 250 лв.;
4. за актуализация и за преиздаване на
разрешение за оцен яване съответствието
на строителни продукти, на разширение на
обхвата на издадено разрешение, на техническо одобрение, на разширение на техническо
одобрение – 100 лв.
(2) При подаване на заявление едновременно по част втора от НСИСОССП и по чл. 47
от Регламент (ЕС) № 305/2011 по ал. 1, буква „б“ се събира такса за групите продукти,
включени в заявлението по чл. 47 от Регламент
(ЕС) № 305/2011.
(3) При представяне на сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN
45011 и/или БДС EN ISO/IEC 17020, включващ продуктите и стандартите по подаденото
заявление, се заплаща 70 на сто от таксата
по ал. 1, т. 2.
(4) В таксите по ал. 1 не са включени
разходите за командировка и за експертни
оценки, свързани с упълномощаването и нотификацията на органите за сертификация
и/или на изпитвателните лаборатории пред
Европейската комисия. Тези разходи са за
сметка на кандидатите.“
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 153
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за обявяване Списък на курортите в Република
България и определяне на техните граници
На основание чл. 76 от Закона за здравето
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява Списък на курортите в Република България и определя техните граници
съгласно приложението.
2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 1
Списък на курортите в Република България и техните граници
Балнеолечебни курорти от национално
значение
1

Административен акт, с който населеното място/селищното образувание е обявено за курорт
и са определени границите му

2

3

1.

гр. Берковица, община Берковица

РМС № 285 от 1974 г.

2.

Бургаски минерални бани, община Бургас

ПМС № 549 от 1950 г.

3.

гр. Баня, община Карлово

ПМС № 549 от 1950 г.

4.

с. Баня, община Панагюрище

ПМС № 89 от 1967 г.

5.

гр. Банкя, Столична община

ПМС № 549 от 1970 г.

6.

гр. Велинград, община Велинград

ПМС № 549 от 1950 г.

7.

гр. Вършец, община Вършец

ПМС № 549 от 1950 г.

8.

курорт „Вили Костенец“, община Костенец

ПМС № 549 от 1950 г.

9.

гр. Кюстендил, община Кюстендил

ПМС № 549 от 1950 г.

10.

гр. Меричлери, община Димитровград

РМС № 508 от 1971 г.

11.

гр. „Момин проход“, община Костенец

ПМС № 549 от 1950 г.

12.

Нареченски минерални бани, община Асеновград ПМС № 549 от 1950 г.

13.

гр. Павел баня, община Павел баня

ПМС № 549 от 1950 г.

14.

гр. Сандански, община Сандански

РМС № 89 от 1967 г.

15.

Сливенски минерални бани, община Сливен

РМС № 89 от 1967 г.

16.

Старозагорски минерални бани, община Стара РМС № 89 от 1967 г.
Загора

17.

гр. Стрелча, община Стрелча

18.

Минерални бани, община Минерални бани, об- РМС № 41 от 1952 г.
ласт Хасково

19.

гр. Хисаря, община Хисаря
Балнеолечебни курорти от местно значение

РМС № 331 от 1969 г.

ПМС № 549 от 1950 г.
Административен акт, с който е
обявен курортът

1.

с. Баните, община Баните

Заповед № 2620 на Министерството на народното
здраве и социалните грижи (МНЗСГ) (ДВ, бр. 54
от 1963 г.)

2.

гр. Благоевград, община Благоевград

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

3.

гр. Брацигово, община Брацигово

Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)

4.

гр. Брезник, община Брезник

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

5.

Беденски минерални бани, община Девин

Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)

6.

с. Баня, община Несебър

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

7.

с. Байкалско, община Радомир

Заповед № 40 на МНЗ (ДВ, бр. 67 от 1977 г.)

8.

местност „Банище“ до с. Бачево, община Разлог Заповед № 1456 на МНЗ (ДВ, бр. 18 от 1977 г.)

9.

с. Баня, община Разлог

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

10.

с. Бачево, община Разлог

Заповед № 540 на МНЗ (ДВ, бр. 18 от 1976 г.)

11.

Белчински минерални бани, община Самоков

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

12.

с. Вонеща вода, община Велико Търново

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

13.

с. Варвара и с. Ветрен дол – селището около Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)
минералните бани, община Септември

14.

с. Добринище, община Банско

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)
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15.

гр. Девин, община Девин

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

16.

гр. Долна баня, община Долна баня

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

17.

с. Елешница, община Разлог

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

18.

Казанлъшки минерални бани, община Казанлък Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

19.

с. Красново, община Хисаря

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

20.

с. Михалково, община Девин

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

21.

с. Марикостиново, селището около минералните Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)
бани, община Петрич

22.

с. Мараш, община Шумен

Заповед № 745 от 1979 г.

23.

Огняновски минерални бани, община Гърмен

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

24.

с. Овча могила, община Свищов

Заповед № 1448 на МЗ от 1977 г.

25.

Пчелински минерални бани, община Костенец

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

26.

гр. Петрич, община Петрич

Заповед № 2238 на МНЗ от 1975 г.

27.

гр. Провадия, община Провадия

Заповед № 1734 на МНЗСГ (ДВ, бр. 40 от 1966 г.)

28.

с. Рударци, местността около минералния извор, Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)
община Перник

29.

с. Стефан Караджово, община Болярово

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

30.

с. Сланотрън, община Видин

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

31.

гр. Сапарева баня, община Сапарева баня

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

32.

гр. Симитли, община Симитли

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

33.

кв. Панчарево, гр. София, Столична община

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

34.

с. Шипково, община Троян

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

35.

с. Ягода, община Мъглиж

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

Климатични планински курорти от национално
значение

Административен акт, с който е обявен
курортът

1.

курортен комплекс „Боровец“, община Самоков ПМС № 18 от 1948 г., РМС № 45 от 2005 г. (ДВ,
бр. 11 от 2005 г.)

2.

с. Говедарци, община Самоков

ПМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

3.

гр. Котел, община Котел

РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

4.

курортен комплекс „Пампорово“, община Смолян РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.); РМС
и община Чепеларе
№ 45 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

5.

местост „Юндола“, община Велинград
Климатични планински курорти от местно
значение

РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)
Административен акт, с който е обявен
курортът

1.

гр. Априлци, община Априлци

Заповед № 670 на МНЗ (ДВ, бр. 25 от 1978 г.)

2.

местност „Ашиклар“, община Берковица

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

3.

местност „Атолука“ (курорт „В. Петлешков“), Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)
община Брацигово

4.

местност „Белите брези“, община Ардино

Заповед № 5585 на МНЗ от 1967 г.

5.

гр. Банско, община Банско

Заповед № 1366 на МНЗ (ДВ, бр. 35 от 1975 г.)

6.

местността около язовир „Батак“, община Батак Заповед № 2620 МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

7.

местност „Бодрост“, община Благоевград

Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)

8.

с. Бяла Черква, община „Родопи“

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

9.

с. Бели Искър, община Самоков

Заповед № 452 на МНЗ от 1969 г.

10.

местността около хижа „Гоце Делчев“, община Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)
Банско

11.

с. Дедово, община „Родопи“

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)
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12.

гр. Елена, община Елена

Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)

13.

гр. Етрополе, община Етрополе

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

14.

местност „Зелин“, община Ботевград

Заповед № 1734 на МНЗСГ (ДВ, бр. 40 от 1966 г.)

15.

гр. Златарица, община Златарица

Заповед № 3635 на МНЗ (ДВ, бр. 73 от 1980 г.)

16.

местността около язовир „Камен проход“ (бивш Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)
„Васил Коларов“), община Батак

17.

гр. Клисура, община Карлово

Заповед № 1734 на МНЗСГ (ДВ, бр. 40 от 1966 г.)

18.

гр. Копривщица, община Копривщица

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

19.

местност „Карандила“, община Сливен

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

20.

местност „Люляците“, община Габрово

Заповед № 1734 на МНЗСГ (ДВ, бр. 40 от 1966 г.)

21.

гр. Малко Търново, община Малко Търново

Заповед № РД-15-778 на МНЗ от 1981 г.

22.

с. Маджаре, община Самоков

Заповед № 452 на МНЗ от 1969 г.

23.

с. Мала църква, община Самоков

Заповед № 452 на МНЗ от 1969 г.

24.

с. Орешак, община Троян

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

25.

местност „Патлейна“, община Преслав

Заповед № 1734 на МНЗСГ (ДВ, бр. 40 от 1966 г.)

26.

местност „Папаз чаир“, община Гоце Делчев

Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)

27.

Панагюрски колонии, община Панагюрище

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

28.

гр. Пещера, община Пещера

Заповед № РД-09-315 на МНЗ от 1984 г. (ДВ, бр.
75 от 1984 г.)

29.

местност „Предела“, община Разлог

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

30.

местността около хижа „Попина лъка“, община Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)
Сандански

31.

гр. Плачковци, община Трявна

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

32.

гр. Ракитово, община Ракитово

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

33.

местността около Рилски манастир, община Рила Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

34.

с. Рибарица, община Тетевен

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

35.

с. Розовец , община Брезово

Заповед № 4341 на МНЗ от 1980 г.

36.

местност „Семково“, община Белица

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

37.

местността около хижа „Синаница“ в Пирин, Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)
община Гоце Делчев

38.

курорт „Свети Константин“, община Пещера

Заповед № 2620 МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

39.

гр. Самоков, община Самоков

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

40.

гр. Смолян и близката околност, община Смолян Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

41.

природен парк „Витоша“, Столична община

Заповед № 1734 на МНЗСГ (ДВ, бр. 40 от 1966 г.)

42.

гр. Тетевен, община Тетевен

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

43.

гр. Трявна, община Трявна

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

44.

гр. Троян, община Троян

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

45.

местността около хижа „Трещеник“, община Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)
Якоруда

46.

местност „Факъдере“, община Средец

Заповед № 3493 на МНЗ от 1973 г.

47.

местност „Хайдушки поляни“, община Смолян

По чл. 21 ЗМСМА (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)

48.

местност „Чаира“, община Белово

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

49.

гр. Чепеларе, община Чепеларе

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

50.

гр. Якоруда, община Якоруда

Заповед № 1480 на МНЗ (ДВ, бр. 35 от 1975 г.)
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Административен акт, с който е обявен
курортът

1.

курортен комплекс „Албена“

РМС № 45 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

2.

гр. Ахтопол, община Царево

РМС № 224 от 1972 г.

3.

гр. Балчик и местност „Фиш-фиш“, община Балчик ПМС № 89 от 1957 г. (ДВ, бр. 33 от 1967 г.)

4.

гр. Бургас, община Бургас

5.

гр. Варна (от Златни пясъци до нос Галата вклю- ПМС № 549 от 1950 г.
чително), община Варна

6.

Ваканционно селище „Дюни“, община Созопол

7.

курортен комплекс „Златни пясъци“ , община РМС № 45 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
Варна

8.

гр. Китен, община Приморско

9.

Курортен комплекс „Международен младежки РМС № 45 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
център „Приморско“, община Приморско

10.

гр. Несебър, община Несебър

РМС № 179 от 1954 г.

11.

гр. Обзор, община Несебър

РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

12.

гр. Поморие, община Поморие

ПМС № 741 от 1953 г.

13.

гр. Приморско, община Приморско

РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

14.

курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“, РМС № 45 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
община Варна

15.

курортен комплекс „Слънчев бряг“, община РМС № 45 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
Несебър

16.

гр. Созопол, община Созопол

РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

17.

местност „Тузлата“, община Балчик

ПМС № 549 от 1965 г.

18.

гр. Царево, община Царево

РМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

Климатични морски курорти от местно
значение

ПМС № 741 от 1953 г.

РМС № 45 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

ПМС № 89 от 1967 г. (ДВ, бр. 35 от 1967 г.)

Административен акт, с който е обявен
курортът

1.

с. Ахелой, община Поморие

Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)

2.

гр. Бяла, община Бяла

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

3.

с. Българево, община Каварна

Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)

4.

местността при устието на р. Камчия, община Заповед № 3913 на МНЗСГ от 1963 г.
Аврен

5.

с. Кранево, община Балчик

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

6.

гр. Каварна, община Каварна

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

7.

местност „Кузлука“ и гр. Св. Влас, община Несебър Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

8.

с. Крапец, община Шабла

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

9.

с. Лозенец, община Царево

Заповед № 4484 на МНЗ от 1969 г.

10.

ваканционно селище „Русалка“, община Каварна Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

11.

с. Равда, община Несебър

12.

местността при устието на р. Ропотамо и около Заповед № 464 на МНЗСГ (ДВ, бр. 27 от 1967 г.)
блато „Аркутино“, община Приморско

13.

с. Синеморец, община Царево

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

14.

гр. Черноморец, община Созопол

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

15.

с. Шкорпиловци, община Долни чифлик

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)

16.

гр. Шабла, местността около минералните извори Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)
и езерата, община Шабла

2334

Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

Член 4
Страните подкрепят изучаването на българския и арабския език и литература и тяхното
популяризиране съответно в другата страна.

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Член 5
Двете страни насърчават обмена на посещения за период не по-дълъг от една седмица
на научни работници и преподаватели от
висшите училища с цел запознаването им с
прилаганото законодателството и програми
в сферата на висшето образование и за изнасяне на лекции.

ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството
на Република България и Организацията за
освобождение на Палестина (действаща в
полза на Палестинската власт) за периода
2012 – 2014 г.
(Одобрена с Решение № 94 от 2 февруари
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
9 февруари 2012 г.)
Правителството на Република България и
Организацията за освобождение на Палестина
(действаща в полза на Палестинската власт),
наричани по-долу „Двете страни“, водени от
желанието да поощряват сътрудничеството
си в областта на културата, образованието
и науката и опирайки се на Спогодбата за
сътрудничество в областта на образованието,
науката и културата между правителството
на Република България и Организацията за
освобождение на Палестина (действаща в
полза на Палестинската автономна власт),
подписана на 15.04.2004 г., се споразумяха
за подписването на следната Програма за
сътрудничество в областта на образованието,
науката и културата за периода 2012 – 2014 г.:
Р а з д е л

I

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Член 1
Двете страни насърчават установяването
на преки контакти и сътрудничество между
висшите училища и научните организации.
Член 2
Двете страни предоставят годишно на
реципрочна основа една стипендия за пълен
курс на обучение за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или
на образователна и научна степен „доктор“
в своите държавни висши училища и научни
организации за периода на действие на тази
програма.
Член 3
Двете страни насърчават приемането на
кандидати за обучение срещу заплащане в
образователно-к ва лификац ионни степени
„бакалавър“ и „магистър“ и в образователна и
научна степен „доктор“ във висшите училища
и научни организации на страните.

Член 6
Договарящите страни насърчават обмена
на научни публикации, както и на информация за нормативната уредба в областта на
науката, постигнатите научни резултати, за
международните и националните научни прояви на английски език съобразно интересите
на съответната страна.
Член 7
Договарящите страни насърчават обмена
на учени, специалисти, преподаватели и изследователи за съвместна работа по приоритетни научноизследователски и технологични
проекти от интерес за двете страни.
Член 8
За времето на действие на тази програма
двете страни насърчават обмена на делегации
от 2 до 3 експерти, работещи в областта на
училищното образование, за период до 7 дни
с цел запознаване на образователната система
и обмен на опит.
Член 9
Договарящите страни насърчават сътрудничеството между средни и висши училища
в двете страни: обмен на добри практики,
учебни програми и учебни планове, учебници,
учебни аудио- и видеоматериали и информация
за нормативната уредба на образователните
системи на двете страни на английски език.
Член 10
За периода на действие на тази програма
децата на служителите от дипломатическите
представителства се освобождават от заплащане на такси за обучение в държавните и
общинските средни училища и в държавните
висши училища на другата страна до изтичане
на мандата на родителите им. Студентите се
приемат за придобиване само на една образователно-квалификационна степен. Приемащата
страна не изплаща парични стипендии и не
предоставя общежитие.
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Р а з д е л

І І

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Член 11
Двете страни насърчават обмена на книги, списания, брошури, научни изследвания,
публикации, научни фотографии и исторически документи, както и разширяването на
сътрудничеството в областта на културната
индустрия. Двете страни ще работят за насърчаване откриването на културен център
на територията на другата страна.
Член 12
Двете страни насърчават обмена на артисти
и състави в областта на музикалното, танцовото и театралното изкуство за участие във
фестивали, провеждани на тяхна територия.
Договарянето на условията за осъществяване на тези посещения ще става посредством
преки контакти и съгласно регламента на
съответния фестивал.
Член 13
Двете страни поощряват обмена на изложби на книги, организирани във всяка от тях,
както следва:
а) българската страна насърчава участието на палестинската страна в Панаира на
книгата в София;
б) па лест инската ст рана съдейст ва за
участието на българската страна в Панаира
на книгата в Рамалла;
в) палестинската страна съдейства за представянето на българската книга в палестинските територии.
Член 14
В рамките на тази програма двете страни
обменят посещения на делегации и дейци в
областта на културата и изкуствата.
Член 15
Двете страни поощряват обмена на информация и участието в провежданите на
тя х на територи я конференции, семинари
и квалификационни курсове в областта на
библиотечното дело.
Член 16
Двете страни насърчават превода и издаването на литературни творби на езика на
другата страна, както и обмена на лектори
по въпроси на културата с цел взаимното
запознаване с историята, културата и съвременния живот на двата народа.
Член 17
Двете страни насърчават сътрудничеството
в областта на филмовото производство чрез
осъществяване на преки контакти меж ду
съответните заинтересовани институции и
обсъждане на възможностите за копродуциране и съвместно реализиране на филмови
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продукции, обмен на Дни на киното и участие
в международните кинофестивали, провеждани във всяка от страните.
Р а з д е л

I I I

МУЗЕИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Член 18
Двете страни насърчават обмена на информация и документация и установяването
на преки контакти в областта на музейното
дело и реставрацията на археологически, архитектурни и художествени културни ценности
във всяка от страните.
Член 19
Двете страни насърчават обмена на експерти за участие в конференции, семинари
и квалификационни курсове в областта на
музейното дело и реставрацията.
Член 20
Двете страни си сътрудничат в обмена на
информация относно предотвратяването на
незаконен внос и износ на културни ценности.
Член 21
Двете страни насърчават провеждането на
музейни изложби във всяка от тях.
Р а з д е л

I V

ИНФОРМАЦИЯ
Член 22
Двете страни насърчават развитието на
сътрудничеството между информационните
агенции, радио- и телевизионните институции
във всяка от тях на базата на пряк контакт
и договаряне.
Р а з д е л

V

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Член 23
Финансови условия за обмен на изложби:
Изложби с национално значение се организират на основата на специално договаряне
между двете страни. Във всички останали
случаи се прилагат следните правила:
1. Изпращащата страна поема:
а) подготовката, реализирането и опаковането на експонатите;
б) разходите за международния транспорт
до първоначалното място в приемащата страна
и обратния транспорт до изпращащата или
друга страна;
в) пълна застраховка;
г) осигуряване на материалите за издаване
на каталог (текст, снимки, диапозитиви и т.н.);
д) транспортните разходи на един експерт,
придружаващ изложбата, за да контролира
подреждането и/или прибирането є, както и
опаковането и разопаковането на експонатите.
2. Приемащата страна поема:
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а) наемане на подходяща изложбена зала
с необходимата система за сигурност (климатизатори, охрана и т.н.);
б) осигуряване на необходимия екип за
товарене, разтоварване, опаковане, разопаковане, подреждане и прибиране на изложбата;
в) отпечатване на каталог, ако двете страни
са се договорили за това, както и плакати и
покани;
г) организиране на рекламата, както и
церемонията по откриване на изложбата;
д) разходите по пребиваването на един
експерт, придружаващ изложбата и контролиращ подреждането и прибирането є; продължителността на тези визити ще се определя
предварително;
е) предоставяне на изпращащата страна
на десет екземпляра от всички печатни материали, отнасящи се до изложбата (каталог,
плакат, покана и т.н.).
В случай на нанасяне на повреди приемащата страна не предприема никакви възстановителни работи без предварителното съгласие
на изпращащата страна, а предоставя цялата
документация и необходимото съдействие, за
да може изпращащата страна да подаде иск за
обезщетение до съответната застрахователна
компания.
Всички спорове, засягащи реализацията на
тази програма или нейното нарушаване, се
уреждат чрез преговори между подписалите
страни. Договарящите се страни се споразумяват по дипломатически път за условията
за всяка отделна проява.
Член 24
Финансови условия за обмен на участници,
делегации и групи в рамките на тази програма:
а) изпращащата страна или кандидатът
поема застраховката и пътните разходи от и
до столицата на приемащата страна;
б) приемащата страна поема разходите за
пребиваването в подходящ хотел, за дневни/
храна и за вътрешен транспорт съгласно
програмата за посещението и в съответствие
с действащите в нея закони и нормативни
разпоредби;
в) лицата, участващи в обмен в рамките
на тази програма, се обезпечават от приемащата страна с пакет медицински услуги на
реципрочна основа съгласно действащите в
страната закони и нормативни разпоредби;
г) при спешни случаи всяка от договарящите
се страни осигурява на пациента необходимата спешна животоспасяваща медицинска
помощ; разноските по последващото лечение,
лечение на хронични заболявания и стоматологично лечение се извършват съобразно
медицинската застраховка, наличието на която
е задължително при влизането на територията
на съответната страна.
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Двете страни прилагат клаузите на чл. 23
и 24 в съответствие с одобрените си годишни
бюджети за съответната година.
Член 25
Приемащата страна освобождава пътуващите в изпълнение на тази програма, когато това е възможно съгласно действащото
към момента на подаването на заявлението
законодателство, от таксата за издаване на
еднократна входна виза за период до 90 дни
в рамките на шест месеца.
Член 26
Договарящите се страни осигуряват на студентите, упоменати в чл. 2 от тази програма:
– освобождаване от такси за обучение,
включително и за едногодишния курс по
изучаване на езика на приемащата страна за
студентите за пълен курс на обучение;
– стипендии в съответствие с действащото
в приемащата страна законодателство;
– настаняване в студентско общежитие и
ползване от студентски стол срещу заплащане съгласно действащото законодателство в
приемащата страна.
Член 27
Документите на кандидатите за стипендии,
посочени в чл. 2 от програмата, следва да
бъдат получавани в съответните институции
най-късно до 31 март всяка година.
При дългосрочни посещения:
а) Подборът на кандидатите за обучение,
специализация или докторантура се осъществява от изпращащата страна. Изпращащата
страна предоставя на приемащата страна до
31 март следните документи, придружени от
превод на езика на приемащата страна или
на английски език:
– подробна биография;
– медицинско свидетелство, заверено от
официален орган на здравеопазването на
изпращащата страна;
– заверено копие на документ за завършена образователна степен, придружено от
академична справка;
– за кандидатите за докторантура и специализация – кратък реферат по темата на
бъдещото изследване до 2 страници, а така
също списък на публикуваните научни работи
(в случай, че има такъв);
– копие от страницата от националния
паспорт за потвърждаване на самоличността.
б) Приемащата страна информира изпращащата страна за приема на кандидатите и съобщава названията и адресите на приемащите
институции не по-късно от един месец преди
началото на обучението или специализацията.
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Р а з д е л

V I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 28
В рамките на тази програма изпращащата страна осигурява цялата необходима
информация за кандидатите – академична
подготовка и професионална квалификация,
работен план, документ за установен контакт
с научна организация или висше училище
от приемащата страна с уточнена работна
Програма за периода на пребиваване в приемащата страна.
Изпращащата страна предоставя информацията не по-късно от шест седмици преди
определената за посещението дата.
Изпращащата страна предоставя пълна
информация за датата на пристигане и вида
на транспорта най-малко три седмици предварително.
Член 29
Лицата, кандидатстващи по тази програма,
трябва да владеят английски или френски
език, в случай че не владеят езика на приемащата страна.
Приемащата страна осигурява преводачи
за участниците, чийто престой не надвишава
един месец.
Член 30
Кандидатите за обучение за повишаване
на квалификацията по специализиран учебен
план следва да притежават образователноквалификационни степени „бакалавър“ или
„магистър“, а кандидатите за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“ – съо т вет но образоват ел но -к ва л ифи ка ц ион на
степен „магистър“.
Член 31
Двете страни освобождават лицата, приети
в изпълнение на тази програма, от заплащане
на такси за пребиваването или продължаване
на пребиваването.
Член 32
Всички детайли, свързани с тази програма,
ще бъдат договаряни по дипломатически път.
Член 33
Тази програма не изключва осъществяването на дейности, които не са изрично посочени в програмата. Подробностите по тях се
уточняват по дипломатически път.
Член 34
Тази програма влиза в сила от датата на
подписването є и е валидна до 31 декември
2014 г. Срокът на действие на тази програма
се продължава автоматично с още две години,
освен ако до три месеца преди изчитането на
срока едната от двете страни изрази желание
той да не бъде удължаван.
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Тази програма е подписана в гр. Рамалла
на 9 февруари 2012 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, арабски и английски език, като всички текстове
имат еднаква юридическа сила. В случай на
различие при тълкуването меродавен е английският текст.
За правителството на
Република България:
Николай Николов,
ръководител на
дипломатическото
представителство на
Република България
в Рамалла
2207

За Организацията
за освобождение
на Палестина
(действаща в полза на
Палестинската власт):
Рияд ал-Малики,
министър на
външните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 45
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог по качеството на
храни и напитки“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 541060 „Техник-технолог по качеството на
храни и напитки“ от област на образование
„Производство и преработка“ и професионално
направление 541 „Хранителни 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 541060 „Техник-технолог по качеството
на храни и напитки“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 5410601
„Контрол на качеството и безопасност на
храни и напитки“.
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 специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
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на обучаемия възможност за упражняване
на професията 541060 „Техник-технолог по
качеството на храни и напитки“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Техник-технолог по качеството на храни
и напитки“ определя общата, отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Техник-технолог
по качеството на храни и напитки“
Професионално направление:
541

Хранителни технологии

Наименование на професията:
541060

Техник-технолог по качеството на храни
и напитки

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

5410601 Контрол на ка- Трета
чеството и без
опасност на храни
и напитки
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1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техниктехнолог по качеството на храни и напитки“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО
(у т върден о т м инис т ъра на образова ниет 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.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техниктехнолог по качеството на храни и напитки“
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-технолог
по качеството на храни и напитки“ с придобиване
на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават
по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по професии
от професионално направление „Хранителни
технологии“.
За лица, завършили обучение за придобиване
на втора степен на професионална квалификация по специалност на професиите „Оператор в
хранително-вкусовата промишленост“, „Хлебарсладкар“, както и за лица с професионален опит
по професиите „Техник-технолог в хранителновк усовата промишленост“, „Тех ник-тех нолог
по експлоатация и поддържане на хладилната
техника в хранителната промишленост“, се организира надграждащо обучение. Съдържанието
на обучението се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, опи
сани 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.)
Техник-технологът по качеството на храни
и напитки изпълнява оперативните процедури,
чрез които се осигуряват мониторинг, контрол
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и управление на системите за добри практики, безопасност и качество при производство,
търговия, спедиция и предлагане на храни и
напитки.
Техник-технологът по качеството на храни
и напитки осъществява контрол върху състоянието и начинa на използване на площадките,
сг радите, инста лациите и прилежащите им
пространства, техническото и материалното
оборудване, транспортните средства, свързани
с производството и търговията с храни; суровините, съставките, добавките и другите продукти,
които се използват за производство на храни;
миещите, почистващите, дезинфекционните и
дезинсекционните препарати и процеси; материали и предмети, предназначени да влязат
в контакт с храните, полуготовите и готовите
храни и напитки; всички етапи на производство,
преработка, съхранение и дистрибуция на храни
и напитки; хигиената на лицата, които влизат
пряко или косвено в контакт със суровините,
материалите и продуктите.
Техник-технологът по качеството на храни
и напитки прилага методи и техники за мониторинг и инспекция на обектите на контрол
чрез вземане на проби и анализ на различни
показатели (органолептични, физико-химични,
микробиологични), извършване на бързи тестове
за анализ, отчитане на технологични параметри
на контролно-измервателната апаратура. Въвежда данните от наблюдения, отчитане, анализи,
измервания, контролира правилното съставяне
и състояние на записите при документиране на
системите за безопасност и качество, поддържа
архив, съхран яващ записите за осиг у ряване
идентификация и проследимост на продукта.
Техник-технологът по качеството на храни и
напитки разбира и интерпретира резултатите от
мониторинга и при отклонения докладва пред
ръководството за предприемане на корективни
действи я с цел предотвратяване появата на
несъответствия с изискванията на системата
за безопасност и системата за качество и контролира тяхното изпълнение. Следи за поява на
рекламации, както и за предприетите спрямо
тях коригиращи и превантивни действия.
Тех ник-тех нолог ът по качество на х рани
и напитки отговаря за вярното и точното отразяване на всички данни и информация във
връзка с осъществяваната дейност; уведомява
ръководството при възникване на проблеми,
свързани с продуктите и процесите във връзка
със системите за управление на качеството и
безопасността на продуктите. При изпълнение
на преките си задължения носи отговорност
за опазване на фирмена тайна и поверителна
информация. По време на работа трябва да е
отговорен за своето здраве и безопасност, за
безопасността на своите колеги и за опазване
на околната среда.
За успешното упражняване на професията
техник-технологът по качеството на храни и напитки трябва да бъде наблюдателен, прецизен и
точен при изпълнение на трудовите си дейности,
да работи с чувство на отговорност – само
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стоятелно и в екип, да общува безконфликтно
и оперативно да решава проблемни ситуации,
възникнали в процеса на работа, да притежава
нагласа за надграждане на знания и умения, за
самостоятелно усвояване на нови компетенции,
необходими за променящите се условия на труд.
Работата на техник-технолога по качеството
на храни и напитки изисква умения за работа
с компютър и използване на специализирани
програмни продукти, технически средства за
измерване и контрол, уреди и инструменти за
вземане на проби, лабораторно оборудване.
Производството на храни и напитки се осъществява в различни по своя обем и организация
на производство предприятия. Производствените
процеси в хранителната индустрия обикновено
са непрекъснати, имат голям обем продукция,
докато в заведенията за хранене, малките цехове и работилници за хранителни изделия се
прилагат повече ръчни операции, продуктите
са с по-голямо разнообразие и по-малък обем.
Спецификата на производствените условия определя и различен подход и организация при
упражняване на професията техник-технолог по
качеството на храни и напитки.
При изпълнение на своите задължения може
да бъде изложен на вредни влияния, което налага
използването на защитно облекло и екипировка.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник-технолог по
качеството на храни и напитки“ може да работи
в предприятия за производство и преработка
на храни и напитки, в заведения за хранене и
търговия с храни.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по специалност от професията
„Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ може да се обучава по друга специалност,
като обучението му по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за професиите от професионално направление
„Хранителни технологии“, както и част от специфичната за професията подготовка, се зачита.
Обучение по професии с придобиване на
трета степен на професионална к валификация – „Биотехнолог“, „Лаборант“, „Ресторантьор“
или „Техник-технолог в хранително-вкусовата
промишленост“ може да се осъществи след
конкретизиране (от обучаващата институция)
на разликите в отрасловата и специфичната
за дъл ж ителна професиона лна подготовка и
осигуряване на възможности за нейното допълнително усвояване.
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.
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Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник-технолог
по качеството на храни и напитки“ могат да
постъпват на работа на длъжности (професии)
от следните единични групи 3119-3017 Техник,
технолог на алкохолни и безалкохолни напитки,
3119-3018 Техник, технолог на захар и захарни
изделия, 3119-3019 Техник, технолог на месо
и месни проудкти, 3119-3020 Техник, технолог
на мляко и млечни изделия, 3119-3021 Техник,
технолог на растителни масла и сапуни, 31193022 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия,
3119-3023 Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи, 7515-1001 Дегустатор
и окачествител на храни и напитки, 7543-3004
Инспектор, качество на производствени процеси, 7543-3010 Контрольор, качество, 7543-2011
Специалист, качество, полуфабрикати и готова
продукция, 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 обучаваният
трябва да:
· познава и спазва нормативната уредба на
Република България за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване
на околната среда;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
· притежава общи икономическ и знани я
за икономическите отношения и стопанското
управление на страната, пазарни отношения,
процеси и явления, факторите, които ги пораждат
и движат, отражението им върху упражняваната
професия;
· познава организацията на фирмата и йерархията на длъжностните лица, разбира своята
роля в дейността на предприятието;
· работи успешно в екип и осъществява
ефективна комуникация с колеги и с прекия
ръководител;
· ръководи и поема отговорност за работата
на група хора/екип;
· демонстрира предприемачески идеи, подходи и умения;
· използва информационни и комуникационни
технологии;
· работи за устойчиво развитие на фирмата
и за утвърждаване на нейния имидж.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Хранителни технологии“
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
· познава организационната структура на
фирмата и правомощията на длъжностните лица;
· описва и прилага ефективна организация
на труда и на работното място в хранителните
производства;
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· спазва санитарно-хигиенните изисквания
и изискванията за опазване на околната среда;
· разчита и използва стандарти, техническа
и технологична документация;
· владее поне един чужд език на ниво, позволяващо му да ползва техническа и технологична
документация и специфичната за професията
терминология.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Техник-технолог по качеството на
храни и напитки“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
· класифицира основните суровини, материали, добавки за производството на храни и
напитки, знае технологичното им предназначение, състав, свойства, качествените изисквания
към тях, условията, режимите и сроковете на
съхранение;
· обяснява същността, последователността и
режимите на технологичните процеси и операции
в производството на храни и напитки;
· характеризира предназначението и принципа на действие на технологичното оборудване;
· следи за режимите и сроковете на съхранение на готовите изделия;
· познава изискванията и следи за правилното
изписване на информацията върху етикета на
готовото изделие;
· участва в организирането и осъществяването на контрол на качеството и безопасността,
спазвайки инструкциите и регулативните норми;
· прилага нормативната уредба в областта на
хранителното законодателство;
· познава предназначението, съдържанието
и изискванията на вътрешнофирмените актове
и документация, регламентиращи функционирането на системите за безопасност и качество в
производството на храни и напитки;
· прилага програмите, процедурите и изискванията за осъществяване дейностите по контрол
и управление на качеството и хранителната
безопасност;
· познава и прилага методите за анализ и
контрол, процедурите за вземане на проби и
предоставянето им в лабораториите за анализ;
· следи работата на техническите средства
за контрол и измерване, спазва инструкциите и
процедурите за поддържането и калибрирането
им, води съпътстващата документация;
· използва специализирани компютърни програми за обработка и съхранение на информация
относно документирането на дейностите по контрол на качеството и хранителната безопасност;
· контролира правилното съставяне и състояние на записите;
· анализира информацията от мониторинга
на процесите и при възникване на проблемна
ситуация предприема адекватни мерки.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“
1. Спазва правилата за без- 1.1. Описва опасностите и оценява рисковете в зависимост от спецификата
опасна работа в производ- на технологичния процес
ството
1.2. Обяснява правилата за безопасност и реагира адекватно в случай на
пожар или други възникнали злополуки
1.3. Контролира спазването на санитарно-хигиенните норми в производството
1.4. Контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд
1.5. Следи за правилното използване на личните предпазни средства от
членовете на екипа, който ръководи
1.6. Оказва долекарска помощ на пострадал
2. Осъществява контрол на 2.1. Контролира технологичните процеси по отношение на нормите за
дейностите, свързани с опаз- опазване на околната среда (води, почви, въздух)
ване на околната среда
2.2. Съблюдава спазването на националното и европейското екологично
законодателство и работи в съответствие с изискванията за опазване на
околната среда
2.3. Инициира прилагането на превантивни и коригиращи мерки за предотвратяване замърсяването на околната среда
3. Организира и координира 3.1. Осъществява ефективна комуникация в работния екип и с ръководработата на група или екип ството на фирмата
3.2. Обяснява принципите на професионалната етика и ги прилага като
модел на поведение
3.3. Координира работата на малка група хора, познавайки професионалните
качества на всеки член на екипа
3.4. Използва съвременни ІCT за улесняване на комуникациите и организацията на работното място
3.5. Работи с компютърни конфигурации с бази данни, програми за изработка на електронни таблици, схеми и диаграми при съставяне на отчетите
4. Прилага основните ико- 4.1. Консултира членовете на екипа по отношение на организацията на
номически принципи при труда във фирмата, системата за заплащане на труда и др.
управлението на фирма
4.2. Поема отговорност за спазване на изискванията за управление на
качеството
4.3. Участва в планирането на обучение за повишаване квалификацията
на персонала
5. Прилага критерии и показатели за подбор на суровини
и материали и надеждност
на доставчиците

5.1. Взема проби за лабораторен анализ, оценява качеството на суровините и материалите по органолептични, микробиологични, физико-химични
показатели
5.2. Проверява документите от доставчика и съответствието им със стандартизационните норми
5.3. Периодично осъществява контрол на програмата за качество и без
опасност на доставчика
5.4. Документира данните от входящия контрол

6. Организира и контролира
технологичния процес за
производство на храни и
напитки

6.1. Описва технологичната схема на производствения процес
6.2. Характеризира етапите на съответното производство и обяснява значението на всеки един от тях
6.3. Разчита термините и символите в технологичната документация на
продукта
6.4. Отчита, анализира и оценява стойностите на показателите за оперативен
контрол на технологичните операции и процеси и интерпретира значението
им за технологията на съответното производство

7. Осъществява наблюдение 7.1. Описва използваното технологично оборудване – предназначение,
на действието на техноло- устройство и принцип на действие
гичното оборудване
7.2. Контролира изправността на машините и съоръженията, използвани
в технологичния процес
8. Систематизира, обобща- 8.1. Ползва специализирани програмни продукти
ва и архивира информация 8.2. Работи с база данни и с електронни таблици
за производствения процес, 8.3. Представя информация във вид на таблици, графики и диаграми
като използва ИКТ
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5410601 „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“
9. Контролира изпълнението
на процедурите за добри
производствени практики и
документирането им

9.1. Обосновава предназначението и съдържанието на добрите производствени практики при производство на храни и напитки
9.2. Прилага нормативните документи, свързани с хранителната хигиена
9.3. Контролира изпълнението на програмите за мониторинг на контролни
хигиенни показатели при производство на храни и напитки
9.4. Оценява правилното състояние и верността на записите при документиране на програмите за добри производствени практики
9.5. При отклонение в показателите и изискванията информира ръководителя и предприема действия според писмените инструкции

10. Контролира системата
за мониторинг на критичните контролни точки при
функциониране на НАССР –
план при производство на
храни и напитки

10.1. Обяснява принципите, структурата и процедурите на системата НАССР
10.2. Обяснява изискванията към системите за безопасност на храните,
регламентирани с нормативните документи и стандарти – ISO 22000:2005,
Закон за храните и др.
10.3. Установява опасностите от физичен, химичен и микробиологичен
произход, анализира нивото на риска при възникването им
10.4. Оценява значението на критичните контролни точки и установените
критични граници за безопасното осъществяване на производствената
технология
10.5. Контролира програмите и процедурите за мониторинг на критичните
контролни точки
10.6. При отклонение от допустимите нива на показателите в критичните
контролни точки информира ръководството и предприема действия според
писмените инструкции
10.7. Контролира състоянието и верността на записите при документиране
на системата за безопасност
10.8. Архивира и съхранява записите за осъществяване идентификация и
проследимост на продукта

11. Контролира процедурите
за управление на системите
за качество при производство на храни и напитки

11.1. Познава принципите и същността на системите за осигуряване и управление на качеството при производството на храни и напитки
11.2. Познава изискванията на ISO 9001:2008 към системите за качество
11.3. Прилага вътрешнофирмената нормативна уредба
11.4. Контролира условията на производство и изпитва продукта в съответствие с плановете по качеството; следи за условията на съхранение на
готовото изделие
11.5. Следи записите при документиране на системата за качество
11.6. Събира и обработва информация за удолетвореността на клиента,
следи за поява на рекламации и за предприетите спрямо тях коригиращи
и превантивни действия
11.7. Контролира обозначенията на етикета на готовото изделие

12. Следи работата на кон- 12.1. Описва значението на технологичните измервания и последиците от
тролните и измервателните отклоненията на параметрите върху качеството на крайния продукт
уреди
12.2. Идентифицира и наблюдава параметрите на производството (температура, налягане, вискозитет, маса, pH, обем и др.)
12.3. Следи периодичността на калибриране на уредите за контрол и измерване на качествени показатели
12.4. Контролира дейностите на екипа за спазване допустимите граници на
параметрите на технологичния режим
13. Осъществява контрол на
процедурите по вземане на
проби и предоставянето им
в лабораторията за анализ

13.1. Контролира стриктното спазване на техниките за вземане на проби и
процедурите за тяхното съхранение и пренасяне до лабораториите
13.2. Спазва изискванията за достоверност на анализираната проба
13.3. Реагира адекватно при установяване на нарушения
13.4. Поема отговорност за спазване на процедурите и за окончателното
оформяне на резултатите от лабораторните анализи
13.5. Обобщава резултатите от анализите и предлага действия при данни
за отклонение от нормите и изискванията и информира ръководството
13.6. Разчита и изпълнява писмените инструкции за работа със специфично
оборудване в лабораторията – на български и чужд език
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
5.1.1. 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
ком пе т ен ц и и у обу ча ва н и т е. П ла н и ра не т о,
разположението и оборудването на учебните
лаборатории са съобразени със спецификата на
учебния предмет, санитарно-хигиенните изисквания и ЗБУТ. Обзавеждането на лабораториите включва: работни места за учениците и за
учителя 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, стая за апаратурата, стая за подготовка и склад за реактивите. Съхранението
на реактивите и контейнерите за отпадъчни
реактиви и препарати 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 по 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
везни, pH метри, статив с комплект от реактиви,
лабораторни съдове, макети, модели и схеми,
прибори и пособия и др.
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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:
компютр и, 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.
5.2.3. Учебна лаборатория по микробиология
Лабораторията е предназначена за провеждане на упражнения по микробиология. Оборудването включва: работни маси, микроскопи,
стерилизатори, хладилник, термостати, сушилни,
спиртни лампи, лабораторна стъклария, вани при
промиване с оцветяващи препарати, стативи за
епруветки, оцветяващи препарати, хранителни
среди, пособия, прибори, ултравиолетови лампи, модели, схеми. Към лабораторията трябва
да има помещение с автоклав, апарат на Кох и
мивка за измиване на обезопасената стъклария.
Съхранението на колекцията от микроорганизми
следва да бъде при определени за тест-културите
условия и под строг контрол на преподавателя,
а условията и редът за достъп до тях да се регламентират със заповед на директора на обучаващата институция.
5.3. Учебно-производствена база
В учебно-производствени бази се провежда
обу чението по практика на професи ята. Те
трябва да са изградени в съответствие с нормативните изисквания 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
специалност със: работни маси, столове, учебна
дъска, шкафове, машини и съоръжения, ръчни
инструменти, инвентар, пособия, учебни помагала – технологична документация, технологични
схеми, онагледяващи табла, демонстрационни
модели и макети, реални образци, справочна
литература; битови помещения – съблекални,
складови помещения.
При разполагане на работните места се спазват
изискванията за осветеност, необходимо работно
пространство за всеки обучаван, функционална
близост със склада за суровини и материали.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
по специалности от професионално направление
„Хранителни 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.
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С цел максимално използване на информационните технологии в учебния процес е желателно
обучаващите да притежават знания и умения
за работа с компютър и със специализирани
софтуерни продукти.
Препоръчително е обучаващите да преминат
курс за начална професионална квалификация и
на всеки три години да се актуализират знанията
им в областта на:
– системи за контрол на качеството на храни
и напитки, системи за контрол на хранителната
безопасност, добри хигиенни и производствени
практики, 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.
1297

НАРЕДБА № 46
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе
сият а „Растениевъд“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
621030 „Растениевъд“ от област на образование
„Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 621 „Растениевъдство
и ж ивотновъдство“ 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 621030 „Растениевъд“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалностите 6210302 „Полевъдство“, 6210303
„Зеленчукопроизводство“, 6210304 „Трайни
насаждения“, 6210305 „Селекция и семепроизводство“, 6210306 „Тютюнопроизводство“,
6210307 „Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури и 6210308
„Растителна защита“.
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.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

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 621030 „Растениевъд“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Растениевъд“ 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 и отменя Наредба № 12
от 2007 г. за придобиване на квалификация по
професия „Растениевъд“ (ДВ, бр. 17 от 2008 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Растениевъд“
Професионално направление:
621

Растениевъдство и животновъдство

Наименование на професията:
621030

Растениевъд

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

6210302

Втора

Полевъдство
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6210303

Зеленчукопроизвод- Втора
ство

6210304

Трайни насаждения

6210305

Селекция и семепро- Втора
изводство

6210306

Тютюнопроизводство Втора

6210307

Гъбопроизводство и Втора
билки, етеричномас
лени и медоносни
култури

6210308

Растителна защита

Втора

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 „Растениевъд“ 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:
– 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 „Растениевъд“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация не се изисква обучаваният да
притежава предишна степен на професионална
квалификация или професионален опит по други
сходни професии.
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 ком-
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петенциите 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.)
Придобилият втора степен на квалификация
по професията „Растениевъд“ може да работи
в селското стопанство – в частни земеделски
стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни
градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни
и арендни стопанства, където взема участие в
подготовката, организацията и изпълнението на
мероприятия по създаване на посевите (насажденията), отглеждане, опазване и прибиране на
селскостопанските култури, по транспортиране
и съхранение на готовата продукция.
В своята работа се ръководи от указанията и
съветите на техник-растениевъда, агронома или на
ръководителите на различните стопанства (арендни, опитни и семепроизводни) и кооперации.
Растениевъдът с втора степен на професионална
квалификация може да организира и координира
работата на малка група хора (звено), да следи
за срочното и качественото изпълнение на възложените от техник-растениевъда дейности и да
води отчет на извършеното от отделните членове
на групата. Под ръководството на агронома той
участва в организацията и изпълнението на всички мероприятия по подготовка, окомплектуване и
обслужване на машините и прикачния инвентар,
необходим за подготовка на площите за сеитба
(засаждане), опазване на културите от болести,
плевели и неприятели, прибиране и подготовка
на продукцията за съхранение.
Основните трудови дейности на растениевъда са:
· подготовя площите и посевния материал
за сеитба;
· извършва ръчна сеитба на семената и засаждане на посадъчния материал;
· участва в торенето, обработката и пръскането на площите;
· следи за развитието на културите, плевелите, намножаване на неприятелите и извършва
растителнозащитните операции (пръскане, прашене, залагане на примамки, окопаване, плевене,
загърляне, напояване и др.);
· подготвя, нагласява и обслужва машините
за сеитба, торене, обработки, пръскане, транспортиране и прибиране на продукцията от различни
видове култури;
· подготвя, разполага, нагласява, обслужва
машините за напояване и извършва поливане
на насажденията;
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· извършва дейности по отглеждане на тютюн, етеричномаслени и медоносни култури,
производство и събиране на билки, полски и
фуражни култури и трайни насаждения (резитби,
кършене, култучене, филизене и др.);
· извършва ръчни и механизирани мероприятия на площите за семепроизводство – засяване
и засаждане на културите;
· полага грижи през вегетацията, за размножаване на растенията (пензиране, обезметляване,
кастриране, опрашване и др.), измервания и
прибиране, почистване, сортиране и опаковка
на семепроизводната продукция;
· подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията – обгазяване, дезинфекция
и др.;
· организира прибирането на к улт у рите,
транспонтирането на продукцията, сортирането
и подготовката є за съхранение и продажба;
· попълва данни в документацията за изчисляване на рентабилността от отглежданите култури.
В своята професионална дейност растениевъдът използва следните предмети и средства
на труда:
– инструменти, машини, оборудване и др.;
материали, суровини; техническа документация,
работно облекло, лични предпазни средства;
правилници и инструкции за здравословни и
безопасни условия на труд, за действие в аварийна ситуация;
– системи за контрол на хигиената и безопасността на растениевъдната продукция;
– ск ладови и производствени помещения,
технологично оборудване;
– съоръжения и инструменти за товаро-раз
товарни операции;
– уреди, съоръжения, инструменти, селскостопански машини и прикачен инвентар за: обработка на почвата, растителнозащитни мероприятия,
сеитби и засаждане, междуредови обработки, за
опазване на продукцията от плевели, болести и
неприятели през вегетацията, за прибиране на
готовата продукция и подготовката є за съхранение и преработка;
– инструкции за извършване на отделните
операции по сортиране, събиране, опаковане,
транспортиране и съхранение на готовата растениевъдна продукция.
При работа с торове, препарати за растителна
защита и други вредни за здравето химикали
задължително трябва да носи предпазни средства.
Препоръчително е растениевъдът с втора СПК
да притежава правопособност за управление на
трактор и за работа с други селскостопански
машини и за водач на МПС, категории „Ткт“,
„Твк“ и „В“ според изискванията на Наредба № 37
от 2002 г. за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство и
условията и реда за издаване на разрешение за
тяхното обучение (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.;
изм., бр. 42 и 96 от 2004 г., бр. 44 от 2006 г., бр. 3
и 57 от 2008 г. и изм. и доп., бр. 97 от 2008 г. и
бр. 18 от 2010 г.).
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2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
С придобиване на втора степен на професионална квалификация по една от специалностите
от професия „Растениевъд“ обучаваният може
да продължи обучението си за придобиване на
квалификация по професията „Техник-растениевъд“ – трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професиона лни направлени я, и от расловата
задължителна професионална подготовка по
професионално направление „Селско стопанство“ 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 квалификация по професията
„Растениевъд“ – втора степен на професионална
квалификация, могат да постъпват на работа
на длъжности (професии) от НКПД, включени
в единични групи: 6111 Полевъди и зеленчуко
производители, 6112 Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения, 6113 Градинари и
работници в оранжерии, парници и разсадници,
6114 Работници, отглеждащи смесени култури,
6310 Растениевъди, произвеждащи за собствено
потребление, както и на други длъжности, 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 по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
· опазва околната среда;
· използва информационни и комуникационни
технологии;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· работи в екип, като участва активно при
разпределението и изпълнението на задачите,
възложени от техник-растениевъда;
· отнася се с чувство на отговорност при
възлагане и изпълнение на задачите, притежава
необходимите психологически знания и умения;
· осъществява ефективни работни взаимоотношения в групата, с която работи, както и с
прекия си ръководител;
· разбира своята роля и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
· притежава необходимите икономически
знания в областта на професията;
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· умее да разчита и използва информация
от специализирани информационни материали,
учебни помагала, технологични карти;
· осъществява кратка устна и писмена комуникация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Растениевъдство и животновъдство“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и прилага изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите
в растениевъдството и опазването на околната
среда;
· познава специфичните изиск вани я при
отглеж дането на основните селскостопански
култури;
· разчита и използва специализирана информация относно културите, посадъчния материал,
торовете и използваните химически препарати.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Растениевъд“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· извършва основните дейности по отглеждане
на селскостопански култури;
· подготвя площите и сеитбата на семена за
производство на посевен и посадъчен материал;
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· подготвя, нагласява и обслужва сеялките
по време на сеитбата на културите;
· извършва залагане, отглеждане, фенологични
наблюдения, прибиране на семепроизводните
посеви, почистване и заготовка на семената;
· разпознава препаратите, спазва дозите при
пръскане срещу плевели, болести и неприятели;
· разпознава торовете, спазва сроковете и
дозите при торене на площите в съответствие
с изискванията на културите и заложеното в
технологичните карти;
· познава и следи за спазване на цялата технология по приготвянето на компост, залагане
на мицел, условията за отглеждане на гъби,
беритби и подготовка на продукцията за реализация на пазара;
· създава трайни насаждения;
· полага грижи за плододаващите трайни
насаждения през различните периоди;
· извършва резитби по оформяне и поддържане хабитуса на растенията;
· окомплектува машините и обслужва прикачния инвентар за обработка, опазване и напояване
на площите, засети с различни видове култури;
· прибира, транспортира, обработва и подготвя
за съхранение готовата продукция;
· подготвя помещенията за правилно съхраняване на готовата продукция (почистване,
дезинфекция и обгазяване);
· обслужва зърносушилни и зърнопочистващи машини.

4. Резултати от ученето
Компетенции

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

1. Спазва правилата за здравословни и
б е зопасн и условия на труд
и опазване на
околната среда

1.1. Познава и следи за спазване правилата за безопасна работа на работното място,
работа с препарати, тяхното предназначение и вредно въздействие върху човешкия
организъм, като химически вещества за борба с болести и неприятели
1.2. Следи за правилното използване на препаратите при пръскане и прашене на
растенията и обгазяване на култивационни и складови помещения
1.3. Оказва долекарска помощ на пострадал при възникнали инциденти
1.4. Ползва по предназначение лични предпазни средства и специална работна
екипировка
1.5. Прилага процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
1.6. Осъществява контрол по спазването на правилата за съхранение и използване
на химическите препарати с цел опазване на околната средa

2 . Уч а с т в а в
извърш ва не т о
на отделните
мероприятия
при създаване
и под д ържа не
на насаждения
и посеви

2.1. Разпознава основните земеделски култури (по цяло растение и по отделни морфологични белези) и основните видове органични и минерални торове и правилата
за работа с тях
2.2. Извършва предвидените по технологична карта мероприятия за отглеждане на
културите
2.3. Следи за спазване на фитосанитарните мерки за предотвратяване на рисковете
по разнасяне на болести в посевите и намножаване на неприятели
2.4. Изпълнява предписанията, издадени от агронома за своевременно извършване на
ръчни работи в началните фази на културите при отглеждане чрез семена и разсад
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Компетенции

Резултати от ученето

3. Отглежда култури на полето и
в култивационни съоръжения

3.1. Познава основните плевелни асоциации и изискванията за опазване и защита на
културите от плевели, неприятели и болести
3.2. Спазва инструкциите за безопасност при работа с машини, съоръжения и химически препарати
3.3. Наблюдава посевите и разпознава възникналите отклонения във фитосанитарното
им състояние
3.4. Участва в организацията и провеждането на борбата срещу плевели, болести и
вредители (срокове, препарати, дози и карантинни мерки)
3.5. Познава основните видове торове, нормите за торене и дозите за пръскане
3.6. Спазва сроковете, нормите и дозите за пръскане
3.7. Участва при извършване на ръчни мероприятия по зареждане на машините с
торове и препарати
3.8. Участва в ръчните мероприятия по торене, пръскане и прашене
3.9. Провежда необходимите мероприятия по защитата на културите в зависимост от
прогнозите за неблагоприятни атмосферни влияния – слани, преовлажняване и ерозия
и др.
3.10. Поддържа помещенията и съоръженията за складиране на продукцията, торовете,
препаратите в съответствие с изискванията за работа в затворени помещения
3.11. Познава изискванията за работа в култивационни и складови помещения
3.12. Поддържа нивото на зададените параметри – осветление, влажност, циркулация
на въздуха и проветряване в зависимост от специфичните изисквания на растенията
3.13. Периодично, по разписани инструкции извършва предвидените фенологични наблюдения за семепроизводните култури
3.14. Проверява състоянието на техническите съоръжения и системи за напояване на
културите
3.15. В съотвествие с инструкциите участва в подготовката на съоръженията и агрегатите
за нормална работа при извършване на основните селскостопански мероприятия – окопаване, торене, загърляне, напояване, пръскане и прибиране
3.16. Познава методиката за вземане на почвени проби за определяне запасеността на
почвите с хранителни вещества и съдържанието на почвена влага
3.17. Съблюдава сроковете за извършване на отделните ръчни мероприятия по сеитба,
пръскане, прашене, обработка и прибиране
3.18. Познава устройството на двигателите с вътрешно горене и работата с трактор
3.19. Взема участие в подготовката и окомплектовката на прикачния и навесен инвентар и елементарното му обслужване при работа – сеитби, обработки и прибирания
3.20. Определя степените на зрялост на културите и спазва сроковете за ръчното прибиране на готовата продукция
3.21. Подготвя за съхранение готовата продукция (почистване, сортиране, сушене и
складиране)
3.22. Подготвя складовите помещения и сушилни за съхранение на готовата продукция

4. Отразява в
документация
извършената
работа

4.1. Познава структурата на първичните отчетни документи и начина за тяхното прецизно попълване
4.2. Ежедневно нанася в отчетните документи показателите за извършената работа
4.3. Регистрира в отчетните документи основните фенологични промени в състоянието
на растенията, в семепроизводните посеви
4.4. Води първична отчетност за направените разходи и получените добиви от културите, за които се грижи, и предоставя данните на техник-растениевъда или агронома

5. Организира и
координира работата на група
(звено)

5.1. Разпределя задачите между отделните членове на групата в зависимост от спецификата на възложените от техник-растениевъда дейности
5.2. Следи за спазване на изискванията за безопасност от членовете на групата при
работа със селскостопанска техника, с торове и химични препарати
5.3. Следи за спазване на технологичната последователност при изпълнение на дейности
те по отглеждане и прибиране на културите
5.4. Следи за срочното и качественото изпълнение на задачите, възложени от техникрастениевъда
5.5. Ежедневно попълва отчетна документация за работата на групата и информира
техник-растениевъда
5.6. Подготвя кратки отчети за извършената работа от членовете на групата и предлага
мерки при изоставане в сроковете на изпълнение на възложените задачи

Обучаваният трябва да:
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

6. Участва в мероприятията по
отглеждане на
полски култури, прибиране,
подготовка и
съхранение на
получената продукция

7. Произвежда
разсад от зеленчукови култури

8. Отглежда зеленчукови култури при полски
и оранжерийни
условия

Специфични за специалност 6210302 „Полевъдство“
6.1. Разпознава и описва основните видове полски култури по отделни органи и цели
растения
6.2. Познава основните полски сеитбообороти и схемите за разположение и редуване
на културите и следи за последователността на извършваните мероприятия
6.3. Извършва основни ръчни мероприятия по създаване на посевите (сеитба)
6.4. Полага грижи през вегетацията за полските култури (окопаване, плевене, прореждане, подхранване, пръскания, прашене и др.)
6.5 Подготвя, нагласява, регулира и обслужва машините и прикачния инвентар (сеялки, култиватори, валяци, брани, машини за пръскане и прашене, прибираща техника
и техника за напояване)
6.6. Извършва всички ръчни операции по сеитби, торене, подхранване, прашене и
цялостно отглеждане на културите и опазването им от болести, плевели и неприятели
в съответствие и изискванията за отделните видове полски култури
6.7. Взема участие в подготовката на посевния материал за сеитба (обеззаразяване,
рътене), нагласява и обслужва машините за точна сеитба и спазва изискванията за
гъстотата на посева
6.8. Следи за фитосанитарното състояние на посевите и участва в провеждане на мероприятията, предвидени в технологичните карти по опазването им
6.9. Участва в организацията и извършването на напояване на основните полски култури
6.10. Умее да взема почвени проби и да определя времето за напояване
6.11. Под ръководството на агронома в съответствие с метеорологичната прогноза
участва в мероприятията по опазване на полските култури от слани, градушки, зимни
повреди, преовлажняване и др.
6.12. Познава основните фенофази на културите и степените на зрялост и може да
определя сроковете за прибиране на културите (жътва, коситба и др.)
6.13. Подготвя складовите помещения (почистване, обеззаразяване, дегазация, текущо
поддържане и др.) за съхранение на получената продукция
6.14. Почиства посевния материал и го подготвя за съхранение
6.15. Участва в подготовка на машините и инвентара за дълготрайно съхраняване и
опазване
Специфични за специалност 6210303 „Зеленчукопроизводство“
7.1. Разпознава и описва основните видове зеленчукови култури по отделни части и
цели растения
7.2. Определя различните фенофази в развитието на основните видове зеленчукови
култури
7.3. Подготвя култивационните съоръжения и откритите площи за производство на
разсад – подравняване на площите, торене, лехообразуване, сеитба
7.4. Извършва мероприятията по отглеждане на разсада, като стриктно следи за спазване на сроковете – поливане, торене, опазване от болести и неприятели
7.5. Извършва торене и поливане при спазване на нормите
7.6. Познава параметрите на отделните фактори за поддържане на фитоклимата в закритите съоръжения (парници, стъклени и полиетиленови оранжерии)
7.7. Осъществява проветряване и опазване на растенията при разсадопроизводство в
съответствие със схемата за работа на съоръженията
7.8. Следи за състоянието на разсада и организира изнасянето и засаждането му по
определената схема
8.1. Разчита технологичните карти за полско и оранжерийно производство при отделните зеленчукови видове
8.2. Участва в сеитбите и разсаждането на продукцията
8.3. Познава последователността за извършване на отделните мероприятия през вегетацията на зеленчуковите култури на полето и в оранжериите
8.4. Спазва сроковете и нормите за торене, напояване, култучене, връзване, пръскания
срещу болести и неприятели
8.5. Регулира микроклимата в култивационни помещения – проветряване, озониране,
торене, напояване и др.
8.6. Отразява в документи проведените фенологични наблюдения при семепроизводство
на зеленчуци
8.7. Определя времето за провеждане на ръчните беритби
8.8. Участва при прибирането и подготовката на продукцията за съхранение или реализация
8.9. Познава границите на вариране на отделните параметри и следи за спазването им
при съхранение на готовата продукция
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Специфични за специалност 6210304 „Трайни насаждения“

9. Уч а с т в а в
дейностите по
подготовка на
площите за създаване на трайни насаждения
от овощни и
ягодоплодни
култури

9.1. Разпознава основните овощни видове по хабитус на растенията и по морфологични признаци
9.2. Познава основните видове подложки за различните видове култури
9.3. Взема участие в мероприятията по поддържане на маточните насаждения
9.4. Участва в събиране на резници за създаване на облагородени растения
9.5. Извършва присаждане на облагородените растения
9.6. Спазва сроковете за извършване на отделните мероприятия по отглеждане на
облагородените растения – торене, окопаване, подхранване, напояване, зазимяване
и изваждане и сортиране
9.7. Спазва последователността за изършване на основните мероприятия по подготовката на площите за създаване на трайни насаждения – почистване, запасяващо
торене, подравняване, разчертаване, засаждане, и изгражда подпорна конструкция
9.8. Разчита технологични карти и следи за спазване на сроковете за извършване
на операциите по опазване и поддържане на овощното насаждение през младенческия и плододаващия период – борба с болести, плевели и неприятели, напояване,
торене и резитби
9.9. Извършва резитби на дръвчетата по оформяне на короните
9.10. Подготвя и провежда мероприятия по опазване на дръвчетата през вегетационния
им период – определяне времето за пръскане, дози, срок, подхранвания, обработки

10. Полага грижи за плододава щ и овощ н и
насаждения

10.1. Участва в организацията и мероприятията по поддържането на плододаващи
овощни градини и извършва предвидените мероприятия по поддържане на подпорната конструкция и разполагане на техниката за напояване на насаждението
10.2. Взема участие в извършването на предвидените технологични мероприятия за
опазване на овощните видове от болести, неприятели и плевели – торене, пръскане,
прашене и обработки, и съблюдава за спазване на сроковете за извършването им
10.3. Участва в резитбите на плододаващите насаждения и следи за качественото
извършване
10.4. Взема участие в мероприятията по отглеждане на насажденията – торене,
окопаване, пръскане, прашене и напояване
10.5. Под ръководството на агронома в съотвествие с метеорологичната прогноза
участва в провеждане на мероприятията по опазване на насажденията от слани,
градушки и други природни бедствия
10.6. Познава различните степени на зрялост и уведомява за времето за прибиране
на продукцията – ръчно или машинно
10.7. Самостоятелно или съвместо с членовете на групата организира дейностите
при беритби, сортиране и подготовка на продукцията за съхранение или директно
реализиране
10.8. Участва в окомплектуване на машините и прикачния инвентар и настройването
му за реализиране на дейностите по: окопаване на площите, загърляне, пръскане,
прашене, прибиране и извозване на продукцията
10.9. Подготвя отчети и подава информация, необходима за изчисляване продуктивността на производството от трайни насаждения
10.10. Взема участие в организацията на извършване на следберитбените операции
по поддържане на насажденията
10.11. Полага грижи по стопанисване на прикачния инвентар и машините, използвани при извършване на отделните дейности по плододаващи овощни насаждения
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11. Учас т ва в
създаване на
насаждения
о т я г одоп лодни култури и в
мероприятията
по поддържането им

11.1. Разпознава основните ягодоплодни видове по цели растения или по отделни
морфологични части
11.2. Разчита технологични карти при извършване на предвидените ръчни мероприятия по отглеждане на културите
11.3. Участва в отделните мероприятия по създаване на насаждението – почистване
на площи, торови норми и торене, обработки на площи, разчертаване, производство
на посадъчен материал и засаждане на постоянно място
11.4. Извършва в последователен технологичен ред операциите по отглеждане на
насаждението:
– разчита торовите норми и следи за спазването им
– зарежда машините с необходимите препарати и дози
– познава изискванията за осъществяване на пръсканията на площите и насажденията
– настройва и обслужва машините и техниката за окопаване, прашене, пръскане
и прибиране
– подготвя и обслужва машините и съоръженията за напояване
– организира работата на поливачите и участва в процеса по напояване, поддържане,
обслужване и подготовка на поливната техника
– познава степените на зрялост на културите и участва в беритбите, сортирането и
заготовката на продукцията за реализация или съхранение
– участва в подготовката на помещенията за съхраняване на готовата продукция
(почистване, обгазяване, обеззаразяване и др.)

12 . Изв ърш в а
мероприятия
по селекция и
семеп роизводство

12.1. Разпознава основните семепроизводни култури и по-важните сортове и хибриди
12.2. Участва в съставянето на семепроизводните сеитбообороти (разположение
и редуване на културите) и организира подготовката на площите за залагане на
семепроизводни култури – оран, допълнителни обработки, торене и предсеитбени
пръскания на площите
12.3. Участва в процеса по заготовка на семената, посадъчния материал и площите
за семепроизводство
12.4. Участва в подготовката на машините за сеитба на културите – почистване,
нагласяване и обслужване по време на сеитба
12.5. Спазва изискванията за ръчно засяване или засаждане на културите – срок,
гъстота, сорт, предпазни мероприятия и др.
12.6. Познава сроковете за извършване на отделните ръчни мероприятия и ги извършва съобразно последователността им
12.7. Участва в специфични мероприятия по отглеждане на семепроизводните посеви
(опрашване, кършене, култучене, кастрация и др.)
12.8. Участва в извършването на ръчното прибиране и в обслужването на машините
при механизираното прибиране
12.9. Обслужва машините по почистване и окачествяване на семената

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 6210305 „Селекция и семепроизводство“

Специфични за специалност 6210306 „Тютюнопроизводство“
13. Учас т ва в
организаци ята
и извършването на отделните
опера ц и и п ри
п роизводст во
на тютюнев
разсад

13.1. Разпознава различните сортотипове тютюн и изискванията по отглеждането им
13.2. Подготвя лехите и площта в култивационните съоръжения за сеитба
13.3. Участва в сеитбата на семената за производство на разсад
13.4. Полага грижи за разсада до изнасянето му на полето – поливане, торене, пръскане, подхранване, закаляване
13.5. Следи за срока за изнасяне на разсада, организира подготовката и изнасянето
му на постоянно място
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Компетенции

Резултати от ученето

14. Участва в
организацията
и извършването
на мероприятията по отглеждане, опазване
и прибиране на
тютюна

14.1. Подготвя площта за разсаждане на тютюна на постоянно място – подравняване,
торене, разсаждане на разсада на ръка по определена схема и обслужване на разсадопосадъчните машини
14.2. Разчита технологичните карти и следи за навременно провеждане на мероприятията по опазване на тютюна на полето – ръчно окопаване, подхранване, пръскане на
ръка и обслужване на машините за растителна защита
14.3. Участва в организацията и в напояването на тютюна през периода на вегетация – разполагане и обслужване на поливната техника, определя сроковете за напояване
и размера на поливните норми
14.4. Прибира и подготвя машините и съоръженията за съхранение
14.5. Познава сроковете за извършване на специфичните мероприятия по отглеждане
на тютюна (кършене и филизене )
14.6. Познава степените на зрялост и съдейства за вземането на точни решения за
извършване на беритби на тютюна по отделни пояси
14.7. Участва в беритбите и провежда манипулациите по подготовка на тютюна за
съхранение и реализация – низане, сушене и др.

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 6210307 „Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури“
15. Участва в
организацията
и реализирането
на мероприятията по производство на компост

15.1. Разпознава отделните материали за производство на компост и познава изискванията за тяхното качество
15.2. Участва в предварителната подготовка на отделните материали за производството
на компост – поливане, размесване на материалите (харманизиране и пасталиране) и др.
15.3. Участва в изграждането на компостния куп, следи и отчита неговото състояние
(температура, влажност и др.)
15.4. Знае и следи за спазване последователността на обработките на компостния куп
през първата фаза на компостиране – периода и начина за влагане на минерални вещества в него – торове, гипс и др.
15.5. Участва в организацията и в обработките на компостния куп по време на компостирането
15.6. Подготвя и зарежда термичната камера с компост за термичната му обработка
15.7. Подготвя готовия компост за засаждане с мицел и извършва засаждането

16. Участва в
организацията
и провеждането
на мероприятията по производство на гъби

16.1. Познава и спазва специфичните изисквания и превантивните мерки за поддържане
на добро здравно състояние на гъбарника
16.2. Участва в организацията и дейностите по подготовката на гъбарника за зареждане –
почистване, измиване, обеззаразяване, затопляне на помещението и др.
16.3. Зарежда гъбарника с компост – подреждане на торбите (или оформяне на лехите),
заравняване на компоста
16.4. Поддържа и регулира необходимия микроклимат в гъбарника, отбелязва в дневника
наблюдаваните показатели – температура, влажност, здравно състояние и др.
16.5. Извършва обеззаразяване на покривния материал и покриването на компоста
16.6. Създава организация за провеждане на беритбите, почистване, сортиране и подготовка на гъбите за реализация

17. Отглежда
етеричномаслени и медоносни
култури

17.1. Разпознава основните етеричномаслени и медоносни култури по цели растения
и по основни морфологични признаци – корен, листа, цвят
17.2. Подготвя площта за сеитба на семената и засаждане на разсада от етеричномаслени и медоносни култури
17.3. Спазва сроковете за извършване на отделните мероприятия, заложени в технологичните карти по създаване на посеви при директна сеитба и отглеждане на културите
17.4. Познава и спазва сроковете и фенофазите за прибиране на отделните части от
растенията или целите растения
17.5. Създава организация за прибиране, сушене, съхранение и реализация
17.6. Определя сроковете по извършване на специфичните мероприятия при семепроизводство на отделните култури – кастрация, опрашване и др.
17.7. Отчита работата и отразява приходите и разходите с цел установяване рентабилността на производството

С Т Р.
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Компетенции

Резултати от ученето

18. Събира, отглежда, прибира и съхранява
билки

18.1. Разпознава основните видове билки и тяхното предназначение
18.2. Взема участие в организацията и участва в подготовката на площите за отглеждане
на билки от семе или чрез разсад
18.3. Участва в целия технологичен процес по провеждане на грижите по отглеждане на
билките (плевене, пръскане, окопаване, поливане, опазване от неприятели и болести)
18.4. Определя времето за прибиране на отделните части или целите растения
18.5. Участва в процеса на прибиране, сортиране и заготовка на билките за реализация
18.6. Познава и спазва изискванията за защита и опазване на билките
18.7. Полага грижи за опазване и съхраняване на разнообразието на билките при събирането им от естествени находища

19. Участва и
следи за правилното съхранение и работа
с пестициди

19.1. Познава правилата за съхранение и работа с пестициди
19.2. Стриктно следи за спазването им и за опазване на околната среда, здравето на
хората и на животните и растенията
19.3. Спазва правилата за работа с химически препарати и оказва долекарска помощ
при възникнали инциденти при работа с химични препарати
19.4. Познава действието на отделните групи пестициди и провежда мероприятия за
работа с тях:
– приготвя разтвори с определени концентрации и следи за спазване на дозите при
ръчно и механизирано пръскане
– участва в настройката на машините и извършва зареждането им с определени разтвори за извеждане на химическата борба с плевели, болести и неприятели
19.5. Познава нормативната уредба и следи за спазването є при организиране на пръскания с препарати за химическа защита на открито и в закрити помещения
19.6. Участва в почистване, дезинфекция и обгазяване на складови помещения, предназначени за съхранение на селскостопанска продукция
19.7. Следи за фитосанитарното състояние на посевите и насажденията, информацията
от специализираните звена за прогноза и сигнализация и определя времето по извеждане на пръсканията срещу болести и неприятели
19.8. Участва в подготовката и обслужването на техниката за химическа защита и се
грижи за нейното съхранение

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 6210308 „Растителна защита“

5. Изисквания към материалната база
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в учебни кабинети, а по учебна
практика – в специализирани учебни кабинети,
учебни работилници за селскостопанска техника
и инвентар, както и в реална работна среда – в
спец иа л изи ра н и рас т ен иевъд н и с т опа нс т ва,
специализирани учебно-опитни полета, овощни
градини, оранжерии, гъбарници, зеленчукови
градини, тютюнопроизводни площи, разсадопроизводни бази, площи, засети с етеричномаслени,
медоносни култури и билки и др.
Институцията, която ще провежда обучение по
професията, трябва да разполага с необходимата
материална база, оборудвана в съответствие с
броя на заявените специалности, която може
да бъде собствена или наета чрез договор за
теоретично и практическо обучение.
5.1. Учебни кабинети
Обзавеждането и оборудването 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),
гладка свободна стена за окачване на нагледни
материали, видео и учебни видеофилми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър,
шрайбпроектор и други дидактически средства
за обучение;
– кабинети, оборудвани с компютърна техника със софтуер за текст, таблица, графика за

обучение и усвояване на общата задължителна
професионална подготовка;
– специализирани кабинети, оборудвани със
съответната техника, материали, учебни пособия (почвени монолити, сбирки от свежи или
хербаризирани растения, табла, колекция от
семенен и посадъчен материал, торове, дребен
инвентар – ножици, ножчета, рафия, смазки за
присаждане, схеми, фотоси, макети на машини
и съоръжения за обработки, торене, пръскане, напояване, прибиране и др.) за усвояване
на отрасловата задължителна професионална
подготовка.
Кабинетите т рябва периодично да бъдат
дооборудвани в зависимост от спецификата на
обучение по специалностите: полевъдство, гъбар
ство, зеленчукопроизводство, етеричномаслени
и лечебни култури, растителна защита, тютюно
производство или селекция и семепроизводство.
5.2. Обучение по практика
Практическото обучение се провежда освен в
специализирани кабинети, работилници за селскостопанска техника и инвентар, но и на полето в
специализирани растениевъдни стопанства, специализирани учебно-опитни полета, овощни градини, оранжерии, гъбарници, зеленчукови градини,
тютюнопроизводни площи, разсадопроизводни
бази, площи, засети с етеричномаслени, медоносни
култури и билки, които може да са собственост
на обучаващата страна или да са осигурени на
договорна основа. Базите, в които се провежда
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обучението, трябва да разполагат с набор от
селскостопански машини и прикачен инвентар,
техника за слята обработка на почвата, дискови
плугове и брани, култиватори, тороразпръскваща
техника, сеялки за тесноредова и точна сеитба,
разсадопосадъчни машини, машини за пръскане
и прашене, набор от машини и техника за напояване, прибираща техника (комбайни, косачки),
транспортни средства за извозване на продукцията. Базите трябва да разполагат и със складови
помещения за първична обработка и съхранение
на продукцията, зърносушилни, зърнопочистващи
машини при семепроизводство, съоръжения и база
за сушене и преработка на тютюна.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика на
професията имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ от
професионално направление „Растениевъдство“
от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет
с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.),
по специалности, които съответстват на учебните
предмети (модули) от отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните знания и умения.
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НАРЕДБА № 47
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 621040 „Техник-животновъд“ от област
на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 621
„Растениевъдство и животновъдство“ 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 621040 „Техник-животновъд“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалностите 6210401 „Говедовъдство“,
6210402 „Овцевъдство“, 6210403 „Свиневъдство“, 6210404 „Птицевъдство“, 6210405 „Зайцевъдство“, 6210406 „Пчеларство и бубарство“
и 6210407 „Коневъдство и конна езда“.
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.

ВЕСТНИК
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Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване
на професията 621040 „Техник-животновъд“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Техник-животновъд“ 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 „Техникживотновъд“
Професионално направление:
621

Растениевъдство и животновъдство

Наименование на професията:
621040

Техник-животновъд

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

6210401 Говедовъдство

Трета

6210402 Овцевъдство

Трета
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6210403 Свиневъдство

Трета

6210404 Птицевъдство

Трета

6210405 Зайцевъдство

Трета

6210406

П ч е л а р с т в о и Трета
бубарство

Коневъдство и Трета
конна езда
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-животновъд“ 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-091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.,
Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед
№ РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09748 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 „Техникживотновъд“ минималното входящо 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-животновъд“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваният
да притежава по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит по друга
сродна професия.
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.)
Техник-животновъдите работят в животновъдни ферми, където полагат грижи за отглеждането
на различни видове животни. Освен във фермите
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придобилите трета степен на професионална
квалификация могат да отглеждат животни в
семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни
предприятия. Друга възможност е да работят във
вивариуми, в лаборатории, обслужващи изследователски институти, университети, болници
и други организации. Те могат да се грижат за
животните в зоологическите градини, както и
за дивеча в резерватите или местата на тяхното
естествено обитаване. Техник-животновъдите,
придобили трета степен на професионална квалификация, могат да ръководят животновъдна
ферма и да изпълняват всички основни производствени дейности. В своята работа те се ръководят
от указанията и съветите на зооинженери или
ветеринарни лекари.
Основните трудови дейности на техник-животновъда с трета степен професионална квалификация са следните:
· организира производството и съхранението
на фураж;
· осигурява правилното използване и поддържане на пасищата;
· съставя фуражен баланс, план за производството на фуражи и за балансиране на дажбите
и смеските за отделните видове и категории
животни;
· обслужва машините и съоръженията, изпол
звани в животновъдното производство, и полага
грижи за тяхната поддръжка и съхранение;
· осигурява профилактични грижи за животните;
· организира правилното отглеж дане на
животните;
· осъществява развъдна дейност;
· контролира и регистрира растежа и продуктивните качества на животните;
· получава и реализира висококачествена
продукция;
· планира, ръководи и контролира дейността
в животновъдната ферма.
Дейността на техник-животновъда се различава в зависимост от вида и типа на фермата
или предприятието, в което работи.
При изпълнение на трудовите дейности той
работи със: машини за обработка и раздаване
на фуражи на различните видове и категории
животни (фронтални товарачи, фуражораздаващи
ремаркета, миксери за фураж и др., трактори,
съоръжения за доене, стрижба, подрязване на
копитата, почистване и вентилация на помещенията; миещи средства, дезинфектанти, лекарства, мляко и вълна, противопожарни и лични
предпазни средства, инструменти за ремонт на
сградите, машините и оградите. При изпълнение
на някои от трудовите дейности е необходимо
да използва инструкции и правила за безопасна
работа и отчетни документи.
Лицата, практикуващи професията, трябва да
бъдат физически здрави и издръжливи, подвижни
и сръчни и да проявяват интерес към животните.
Част от работното време протича на открито
при разнообразни климатични условия, свързани
с вариране на температурите, влажността и др.
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В някои случаи техник-животновъдът работи в
сгради с вредни газове и механични замърсители,
с опасност от алергични заболявания.
За да ръководят животновъдна ферма и да
изпълн яват всичк и основни производствени
дейности, трябва да могат да работят в екип,
да осъщест вяват ефек т ивна ком у никаци я с
други лица и да поемат отговорност за своята и на подчинените си работа, да поддържат
конструктивни работни взаимоотношения, като
проявяват съобразителност, гъвкавост, лоялност
и дисциплинираност. Работното време на техникживотновъдите е с нормална продължителност,
но предвид спецификата на грижите за животните
е възможно то да бъде удължено до късно през
нощта, както и да се работи и през почивните,
и през празничните дни от годината.
За управление на трактор и работа с други
селскостопански машини лицата с трета степен
на професионална квалификация по професията
„Техник-животновъд“ трябва да положат изпит
за придобиване на правоспособност за водач на
МПС категории „Ткт“ и „В“ съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и
реда за обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на моторно
превозно средство и условията и реда за издаване
на разрешение за тяхното обучение, издадена от
министъра на транспорта и съобщенията (ДВ,
бр. 82 от 2002 г.), и категория „Твк“ по изискванията на Наредба № 12 от 2009 г. за условията
и реда за придобиване и отнемане на право
способност за работа със земеделска и горска
техника, издадена от министъра на земеделието
и храните (ДВ, бр. 35 от 2009 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по една специалност от професията „Техник-животновъд“ могат да се обучават за придобиване на квалификация по друга
специалност от професията „Техник-животновъд“, като обучението по общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професионални направления, по отрасловата
задължителна професионална подготовка по
професионално направление „Растениевъдство
и животновъдство“ и по част от специфичната
задължителна подготовка се зачита, или да
продължат обучението си за придобиване на
четвърта степен на професионална квалификация по 6210603 специалност „Управление на
растениевъдни и животновъдни ферми“.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика; изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
№ РД-01-426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от
30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник-животновъд“ могат да постъпват на работа на длъжности
(професии) от НКПД, включени в единични
групи 6122 Птицевъди, 6123 Пчелари и бубари,
6121 Животновъди и производители на млечни
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продукти, 6129 Животновъди, некласифицирани
другаде, както и 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 по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да опазва околната среда;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· участва активно при изпълнение на задачите,
съдейства на членовете на екипа и търси помощ
от тях; отнася се с чувство на отговорност при
изпълнение на задачата, която му е възложена;
· осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;
· разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си;
· умее да намира информация с помощта на
компютър, работи с текстообработваща програма;
· ползва специализирана литература, включително и на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Растениевъдство и животновъдство“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и прилага изискванията на директивите и разпоредбите на ЕС и на националното
законодателство за контрол и управление на качеството, хигиената и хранителната безопасност;
· познава и спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите
в животновъдното стопанство и опазването на
околната среда;
· познава биологичните особености на различните видове животни;
· намира и ползва информация в техническа
и технологична документация и в интернет,
свързана с практикуването на професията.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Техник-животновъд“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· организира производството и съхранението
на фураж;
· осигурява правилното използване и поддържане на пасищата;
· съставя фуражен баланс и план за производството на фуражи;
· балансира дажбите и смеските за хранене
на различните видове и категории животни;
· оперира с машините и съоръженията, използвани в животновъдното производство, полага
грижи за тяхната поддръжка и съхранение;
· осигурява условия за профилактика и опазване здравето на животните;
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· организира репродуктивната дейност на
животните и извършва манипулациите, свързани
с тази дейност;
· организира правилно отглеждане на животните в съответствие с добрите фермерски
практики;
· осигурява условия за получаване на висококачествена продукция от животните и нейното
ефективно реализиране;
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· осигурява правилно развъждане на животните, подбор на животни за разплод и за бракуване;
· контролира произхода и продуктивните
качества на животните;
· планира, ръководи и контролира дейността
на фермата;
· анализира и изготвя отчети за дейността
на фермата.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Техник-животновъд“

1. Спазва правилата за здравословни и
безопасни условия на
труд и опазва околната
среда при изпълнение
на служебните си задължения

1.1. Описва вредното въздействие на отделените газове в животновъдните сгради
и на лекарствените вещества върху човешкия организъм
1.2. Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти
1.3. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения
1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
1.5. Работи правилно и безопасно с машини и съоръжения
1.6. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
1.7. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и
борба с пожарите
1.8. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа,
пожарогасител и др.)
1.9. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при
спазване на изискванията за опазване на околната среда

2. Осъществява ежедневен контрол и профилактика на здравословното състояние на
животните

2.1. Познава минималните зоохигиенни и ветеринарномедицински изисквания
за защита и хуманно отношение към животните
2.2. Наблюдава поведението на животните и констатира отклонения в здравословното им състояние
2.3. Полага грижи за болните и наранени животни – дава лекарствени средства
в предписаните от ветеринарен лекар дози и лекарствени форми (твърди, течни,
мазила и пр.) и в съответствие с дадените от него указания
2.4. Приготвя разтвори за третиране на животните против външни паразити
2.5. Описва техниката на различните видове манипулации – къпане, обмиване,
напръскване, напрашване и др.
2.6. Сравнява различните методи за противопаразитно третиране, представя предимствата и недостатъците им и опасностите за замърсяване на околната среда
2.7. Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете при работа и
третиране на болни и наранени животни
2.8. Стриктно изпълнява предписанията, издадени от ветеринарномедицинските
органи
2.9. Проявява хуманно отношение към животните при третирането им

3. Осигурява подходящи условия за животните, отглеждани в
затворени помещения
и на открито

3.1. Поддържа помещенията и съоръженията за отглеждане на животни съобразно
ветеринарномедицинските и санитарно-хигиенните изисквания
3.2. Познава изискванията за осветление, влажност, циркулация на въздуха и
проветряване на помещенията в зависимост от физиологичните и етологичните
особености на животните и птиците
3.3. Познава нормите за концентрация на вредни газове и интензивност на шум
в помещенията за отглеждане на животните и птиците
3.4. Периодично извършва замервания на основните показатели
и при наличие на отклонения предприема мерки за тяхното коригиране
3.5. Проверява ежедневно състоянието на техническите съоръжения и системи и
при установяване на дефекти предприема мерки за своевременното им отстраняване
3.6. Инсталира в помещенията система за изкуствена вентилация и алармена
система за известяване при отказ на вентилационната система
3.7. Осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния, хищници и други
вредни въздействия върху здравословното състояние на животните, отглеждани
на открито
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Компетенции

Резултати от ученето

4. Планира, контролира, анализира и отчита резултатите от
дейността на фермата

4.1. Съставя годишен план за дейността на фермата и краткосрочни планове
за провеждането на отделни мероприятия
4.2. Изготвя длъжностни характеристики на работниците при посочени данни за броя на категориите животни, технологията на отглеждане, наличната
механизация и други условия
4.3. Описва начините за извършване на ежедневен и периодичен контрол на
състоянието на техническите съоръжения във фермите
4.4. Посочва видовете отчетни документи, които трябва да се водят във фермата, и познава в детайли изискванията за тяхното прецизно водене
4.5. Регистрира на хартиен или електронен носител данните за запложданията и ражданията, броя и теглото на новородените, развитието на младите
животни и други показатели
4.6. Отчита разхода на фураж при различните групи животни и вида на даваната
смеска, прираста на групата и разхода на фураж за един килограм прираст
4.7. Води отчет за наличието, прихода и разхода на фуражи и консумативи, за
продажбите и покупките и за приходите и разходите във фермата
4.8. Води документация за продуктивността на животните (мляко, месо, яйца,
пчелен мед и други животински продукти)
4.9. Анализира състоянието и набелязва мерки за подобрение дейността на
фермата (или при зададени данни)

5. Намира и прилага
информация, необходима за поддържане
на животновъдно стопанство

5.1. Периодично се информира от специализирани издания, интернет сайтове,
посещение на изложения, обучения и други за новите технологии, препарати,
машини и инструменти, прилагани в животновъдството
5.2. Подготвя ежедневни и периодични отчети за извършената работа
5.3. Поддържа контакти с браншовите организации, фирмите, обслужващи
животновъдството, и институциите, имащи отношение към него

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 6210401 „Говедовъдство“
6. Организира произ- 6.1. Разпознава и описва основните типове почви и тяхната пригодност за
водството и съхране- отглеждане на различни фуражни култури
нието на фуражи
6.2. Описва основните и повърхностните обработки на почвата и обяснява
тяхното предназначение и ефективност
6.3. Характеризира хранителните особености на основните фуражни култури
6.4. Описва технологията на отглеждане на различните видове фуражни култури
6.5. Приготвя, окачествява и съхранява сено съобразно технологичните
изисквания
6.6. Приготвя силаж, окачествява го и го изважда от силажовместилището
6.7. Полага грижи за изсушаване и съхранение на зърното
6.8. Извършва различните обработки на почвата и агротехническите мероприятия (сеитба, торене, напояване, растителна защита, прибиране и съхраняване
на реколтата)
7. Осигурява правилно т о и з п о л з в а н е и
поддържане на пасищата

7.1. Описва технологията на създаване на изкуствени пасища и тревни смески,
подходящи за различни почвени и климатични райони
7.2. Пояснява мероприятията, свързани с повърхностното подобряване на
пасищата
7.3. Описва технологията за директно подсяване на пасищата
7.4. Извършва парцелиране на пасище при зададени размери, добиви и животни за паша
7.5. Обяснява използването и преместването на електропастир
7.6. Описва мероприятията за поддържане на продуктивността и на добрия
вид на пасищата
7.7. Преценява състоянието на пасището и запасите от зелена трева, определени приблизително и с помощта на уреди
7.8. Описва особеностите на паша на месодайните говеда и определя вида и
количеството на фуража за подхранване
7.9. Описва особеностите на паша на дойни крави, сухостойни крави и на
млади животни за разплод и угояване
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8. Съставя фуражен
баланс и план за производство и за покупка
на фуражи

8.1. Съставя годишен оборот на говедовъдна (биволовъдна) ферма при посочени статус в началото на годината и план за броя и използването на отделните
категории животни
8.2. Изчислява нуждите от фуражи при посочени средногодишен брой и продуктивност на говедата
8.3. Съставя фуражен баланс на говедовъдна ферма при посочени брой и продуктивност на животните и налични фуражи
8.4. Изчислява необходимите площи за производство на фуражи при посочени
(или изчислени) нужди от фуражи и добиви от отделните фуражни култури
8.5. За пълноценното хранене на животните изчислява количеството на различните видове фуражи, които трябва да се закупят при посочен (или съставен)
фуражен баланс

Обучаваният трябва да:

9. Балансира дажбите 9.1. Описва устройството и функциите на храносмилателната система на говедата
за хранене на различ- 9.2. Обяснява системите за оценка на енергийната и на протеиновата хранителните категории говеда ност на фуражите
9.3. Изчислява сумата от нормите за отделните функции при различни категории
говеда
9.4. Съставя дажба за дойни крави и биволици при посочени жива маса, дневна
млечност, движение, бременност, оценка на телесното състояние и други условия
и с помощта на предоставени справочници за нормите и фуражите
9.5. Съставя дажби за сухостойни крави и биволици при посочена жива маса,
стадий на бременност, оценка на телесното състояние и други условия
9.6. Съставя дажби за млади разплодни животни с различна жива маса и планиран дневен прираст
9.7. Съставя дажби за угояване на телета
9.8. Балансира дажби за различни категории говеда и биволи
9.9. Съставя целодажбени смески за различни категории говеда
9.10. Съставя план за подхранване на месодайни говеда при максимално използване на пашата
9.11. Съставя схема за изкуствено хранене на телета и малачета с мляко или
млекозаместители при посочен дневен разход на течна храна
10. Оперира с машините и съоръженията,
използвани в растениевъдството и живот
новъдното производство, и полага грижи
за тяхната поддръжка
и съхранение

10.1. Агрегира селскостопанската техника за извършване на различни полски
операции (оран, култивиране, сеитба, брануване, пръскане и др.)
10.2. Регулира различните приспособления за изпълнение на полските операции
10.3. Агрегира трактори с косачка, обръщачка и балировачка и извършва косене,
обръщане и балиране на сено
10.4. Описва последователността в процеса на доене в доилна зала и с доилна
инсталация в обора
10.5. Измива доилната инсталация и другите съоръжения, които се използват
при доенето на животните
10.6. Почиства с булдозерна дъска
10.7. Зарежда с фуражи, смесва и раздава целодажбена или полудажбена смеска
с фуражосмесително ремарке
10.8. Полага ежедневни и периодични грижи за машините и съоръженията
10.9. Описва изискванията за подготовката и съхранението на различните машини и съоръжения

11. Осигурява профилактиката и здравеопазването на говедата,
използвайки препаратите, предоставени от
ветеринарен лекар, и
следвайки неговите
указания

11.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складове, обори, входни площадки,
пропуски и различни съоръжения и дава указания за тяхното използване
11.2. Приготвя препарати за дератизация и дезинсекция
11.3. Приготвя разтвори за ваните за копита
11.4. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и сухи
препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за ваксиниране
и лечение на говедата
11.5. Измерва температурата, пулса, дихателните движения и контракциите на
търбуха
11.6. Описва особеностите, профилактиката и лечението на основните незаразни,
заразни и паразитни болести по говедата
11.7. Подрязва ръчно или с машинка копитата на говедата
11.8. Описва правилата за карантиниране на животните
11.9. Описва изискванията при изолиране на заразно болни говеда
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12. Ръководи репрод у к т ивната дейност
на говедата и провеждането на манипулациите, свързани с нея

12.1. Описва устройството и функциите на женския и мъжкия полов апарат,
половия цикъл и оптималното време за заплождане
12.2. Обяснява съставянето на случен план съвместно със специалист селекционер и мерките за неговото точно изпълнение
12.3. Определя продължителността на периода за доброволно изчакване преди
осеменяване на кравите в зависимост от тяхната възраст, млечна продуктивност, оценка на телесното състояние и желания сезон на отелване
12.4. Определя възрастта и живата маса за заплождане на юниците в зависимост от желаната сезонност на отелванията
12.5. Извършва бимануелно изкуствено осеменяване на крави и юници
12.6. Прилага предписаното от ветеринарен лекар хормонално третиране и
синхронизация на еструса
12.7. Описва особеностите в репродукцията на месодайните говеда
12.8. Описва начините за оказване на помощ при трудни раждания с различно
представяне на телето
12.9. Описва начините за съживяване на новородено теле, задушено при раждане или застрашено от смърт

13. Управлява получаването на висококачествена продукция
и нейното ефективно
реализиране

13.1. Описва състава и свойствата на млякото
13.2. Описва изискванията на наредбите за добиване на качествено и здравословно мляко
13.3. Окачествява млякото в зависимост от състава и свойствата му
13.4. Определя съдържанието на мазнини и протеини в млякото
13.5. Наблюдава и организира периодично контрол върху прираста в живото
тегло на животните, предназначени за угояване за месо

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 6210402 „Овцевъдство“
14. Организира про- 14.1. Разпознава и описва основните типове почви и тяхната пригодност за
изводството и съхра- отглеждане на различни земеделски култури
нението на фуражите 14.2. Описва основните и повърхностните обработки на почвата и обяснява
тяхното предназначение и ефективност
14.3. Характеризира хранителните особености на основните фуражни култури
14.4. Съставя сеитбообращение при изчислена или зададена потребност от
фуражи и определен добив от фуражните култури
14.5. Описва засяването, торенето и другите агротехнически мероприятия по
отглеждането на царевица за силаж и за зърно
14.6. Описва технологията на отглеждане на люцерна
14.7. Описва технологиите за отглеждане на ечемик, пшеница и други зърнени
култури
14.8. Приготвя, окачествява и съхранява сено
14.9. Описва технологията на приготвяне на силаж и неговото окачествяване
и изваждане от силажовместилището
14.10. Описва изискванията за изсушаването и съхранението на зърно и показателите за окачествяването му
15. Оси г у ря ва п равилното използване
и поддържане на пасищата

15.1. Описва технологията на създаването на изкуствени пасища и тревни
смески, подходящи за различни почвени и климатични райони
15.2. Организира мероприятията, свързани с повърхностното подобряване на
пасищата
15.3. Обосновава и описва технологията за директно подсяване на пасищата
15.4. Извършва парцелиране на пасище при зададени размери, добиви и брой
животни за паша
15.5. Обяснява използването и преместването на електропастир и извършва
монтаж или преместване на електропастир
15.6. Описва мероприятията за поддържане на продуктивността и на добрия
вид на пасищата
15.7. Преценява състоянието на пасището и запасите от зелена трева, определени приблизително и с помощта на уреди
15.8. Определя вида и количеството на подхранването на отделните категории
овце и кози в зависимост от състоянието на пасището
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16. Съставя фуражен
баланс и план за производство и за покупка на фуражи

16.1. Съставя годишен оборот на овцевъдна (козевъдна) ферма в началото на
годината
16.2. Изчислява нуждите от фуражи при посочени средногодишен брой и
продуктивност на овцете (козите)
16.3. Съставя фуражен баланс на овцевъдна (козевъдна) ферма при посочени
брой и продуктивност на животните и наличните фуражи
16.4. Изчислява необходимите площи за производство на фуражи при посочени
(или изчислени) нужди от фуражи и добиви от отделните култури
16.5. За осигуряване на пълноценно хранене на животните изчислява количеството и вида на фуражите, които трябва да се закупят при посочен (или
съставен) фуражен баланс

17. Балансира дажбите
за хранене на различните категории овце
и кози

17.1. Обяснява особеностите на храносмилателната система при овцете и козите
17.2. Обяснява измерването на енергийната хранителност с КЕМ, КЕР и тяхното използване при отделните категории овце и кози
17.3. Описва същината на ПСЧ и БПТ и балансирането на дажбите по протеин
17.4. Съставя дажби за различните категории овце и кози при посочени жива
маса, дневна млечност, движение, оценка на телесното състояние и други
условия
17.5. Балансира дажбите за различни категории овце и кози с помощта на
компютърна програма
17.6. Съставя целодажбени смески за различни категории овце и кози с помощ
та на компютърна програма
17.7. Съставя схема за изкуствено хранене на агнета, отбити на 1 – 2-дневна
възраст с мляко или млекозаместител

18 . О п е р и р а с м а шините и съоръженията, използвани в
растениевъдното и
животн овъдното производство, грижи се за
тяхната поддръжка и
съхранение

18.1. Агрегатира трактора с различни оръдия за извършване на полски операции (оран, култивиране, сеитба, брануване, пръскане и др.)
18.2. Регулира ги в зависимост от вида на операцията и работи с тях при
спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
18.3. Агрегатира трактора с косачка, обръщачка и балировачка и извършва
косене, обръщане и балиране на сено
18.4. Извършва ръчно и машинно доене на овце
18.5. Измива доилната инсталация и другите съоръжения
18.6. Извършва ръчна и машинна стрижба на овце и кози
18.7. Извършва почистване на дълбоката постеля в овчарника с фронтален
товарач
18.8. Зарежда с фуражи, смесва и раздава целодажбена или полудажбена смеска
с фуражосмесително ремарке
18.9. Полага ежедневни и периодични грижи за машините и съоръженията
18.10. Описва изискванията за подготовката и съхранението на различните
машини и съоръжения

19. Осигурява профилактиката и здравеопазването на овцете и
козите, използвайки
препаратите, предоставени от ветеринарен
лек ар, и след ва й к и
неговите указания

19.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складове, обори, входни площадки, пропуски и различни съоръжения и дава указания за тяхното използване
19.2. Приготвя препарати за дератизация и дезинсекция
19.3. Приготвя разтвори за ваните за копита
19.4. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и сухи
препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за ваксиниране и лечение на говедата
19.5. Измерва температурата, пулса, дихателните движения и контракциите
на търбуха
19.6. Описва особеностите, профилактиката и лечението на основните незаразни, заразни и паразитни болести по овцете и козите
19.7. Подрязва и привързва при нужда копитата на овцете
19.8. Описва правилата за карантиниране на животните
19.9. Описва изискванията при изолиране на заразно болни овце и кози

Обучаваният трябва да:
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20. Ръководи репродуктивната дейност
на овцете и козите и
провеждането на манипулациите, свързани
с нея

20.1. Описва устройството и функциите на женския и мъжкия полов апарат,
половия цикъл и оптималното време за заплождане на овце и кози
20.2. Обяснява съставянето на случен план съвместно със специалист селекционер
и мерките за неговото точно изпълнение
20.3. Описва подготовката на овцете с различна оценка на телесното състояние
за случната кампания
20.4. Обосновава възможностите за заплождане на младите животни на различна
възраст и условията за това
20.5. Извършва изкуствено осеменяване на овце и кози
20.6. Прилага предписаното от ветеринарен лекар хормонално третиране и синхронизация на еструса
20.7. Описва възможностите за уплътнено агнене на месодайните овце и начина
на осъществяването му
20.8. Изчислява броя на боксовете за скорооагнените овце в зависимост от графика на заплождане на овцете
20.9. Описва последователността на направата на различни боксове
20.10. Описва инвентара и материалите, които трябва да се подготват за агнилната кампания
20.11. Описва изискванията за оказване на помощ при трудни раждания на агнетата и козлетата
20.12. Описва начина за съживяване на новородено, задушено при раждане или
застрашено от смърт

21. Организира правилното отглеждане на
животните съобразно
добрите фермерски
практики

21.1. Описва времето и начина на прегрупиране на овцете през различните периоди на продуктивния цикъл
21.2. Прави оценка на телесното състояние на различните категории говеда по
5-балната система
21.3. Описва изискванията за хуманно отношение към животните
21.4. Описва подготовката на овцете за стрижба, правилното им третиране при
стрижбата и грижите за тях след това
21.5. Описва подготовката и провеждането на противопаразитното къпане и
грижите за овцете

22. Получава висококачествена продукция
и организира нейното
ефективно реализиране

22.1. Описва състава и свойствата на млякото
22.2. Описва изискванията на наредбите за добиване на качествено и здравословно мляко
22.3. Описва показателите за окачествяване на млякото
22.4. Определя съдържанието на мазнини и протеини в млякото
22.5. Описва методите и организациите за продажба на млякото
22.6. Описва начина на извършване на правилна стрижба, сортиране и съхранение на вълната
22.7. Определя готовността на агнетата за клане и тяхното качество според системата EUROP на живо

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 6210403 „Свиневъдство“
23. Организира произ- 23.1. Разпознава и описва основните типове почви и тяхната пригодност за отводството и съхранени- глеждане на различни земеделски култури
ето на фуражи
23.2. Описва основните и повърхностните обработки на почвата и обяснява
тяхното предназначение и ефективност
23.3. Характеризира хранителните особености на основните фуражни култури
23.4. Съставя сеитбооборот при определена нужда от фуражи и налични ниви
23.5. Описва засяването, торенето и другите агротехнически мероприятия по
отглеждането на основните зърнени култури (царевица, ечемик, пшеница, тритикале и др.)
23.6. Описва технологията на отглеждане на бобови култури (грах, соя, бакла,
лупина и др.)
23.7. Описва влаготермичната обработка на соята, произведена в стопанството,
преди даване на различните категории свине
23.8. Описва изискванията за изсушаване и съхранение на зърното и показателите
за окачествяването му
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24. Съставя фуражен
баланс и план за производство и за покупка на фуражи

24.1. Съставя годишен оборот на свиневъдната ферма в началото на годината
и план за броя и използването на отделните категории животни
24.2. Изчислява нуждите от фуражи при посочен средногодишен брой на свинете от отделните категории
24.3. Съставя фуражен баланс на свиневъдната ферма при посочен (или изчислен) среден брой на отделните категории свине и налични фуражи
24.4. Изчислява необходимите площи за производство на фуражи при посочени
(или изчислени) нужди от фуражи и добиви от отделните култури
24.5. Изчислява количеството и вида на фуражите, които трябва да се закупят,
при посочен (или съставен) фуражен баланс за осигуряване на пълноценно
хранене на животните

Обучаваният трябва да:

25. Извършва хранене 25.1. Описва устройството и функциите на храносмилателния апарат на свина различните катего- нете и особеностите в храненето
рии свине
25.2. Обяснява начина на измерване на енергийната стойност на фуражите и
на енергийните нужди на свинете
25.3. Описва изискванията към количеството и качеството на протеина
25.4. Познава изискванията за балансиране на дажбите и смеските по критичните аминокиселини
25.5. Добавя синтетични аминокиселини при съставяне на смески
25.6. Балансира смеските за различни категории свине с помощта на компютърна програма
25.7. Определя състава на дажбата за отделните категории свине и обосновава
взетото решение
25.8. Определя начина на хранене на отделните категории свине – свободно
или нормирано, със суха, навлажнена или мокра храна
25.9. Определя телесното състояние на свинете майки и описва корекциите,
които е необходимо да се направят в начина на хранене
25.10. Съставя схема за хранене на свине майки през различните периоди на
репродуктивния цикъл
26. Работи с машините и съоръжени ята,
използвани в растениевъдното и живот
новъдното производс т во, и оси г у ря ва
тяхната поддръжка и
съхранение

26.1. Агрегатира трактор с различни оръдия за извършване на полски операции
(оран, култивиране, сеитба, брануване, пръскане и др.)
26.2. Регулира ги за изпълнение на конкретната операция и работи с тях при
спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
26.3. Извършва смилане на фуражите съобразно изискванията на отделните
категории свине
26.4. Извършва механизирано дозиране и смесване на фуражите и приготвяне
на смески за различните категории свине
26.5. Извършва ръчно смесване на отделните добавки и фуражи
26.6. Зарежда със стационарни или мобилни съоръжения хранилките на свинете
26.7. Описва изискванията за подготовката и съхранението на различните
машини и съоръжения

27. Осигурява профилактиката и здраве
опазването на свинете, използвайки препарати, предоставени
от ветеринарен лекар
и следвайки неговите
указания

27.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складовете, оборите, входните
площадки, пропуските и различните съоръжения и дава указания за тяхното
използване
27.2. Приготвя препарати за дератизация и дезинсекция на свинефермата
27.3. Описва правилата за влизане на външни хора във фермата и тяхната
екипировка и дезинфекция
27.4. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и сухи
препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за ваксиниране и лечение на свинете
27.5. Измерва температурата, пулса и дихателните движения на свинете
27.6. Описва особеностите, профилактиката и лечението на основните незаразни, заразни и паразитни болести по свинете
27.7. Описва правилата за карантиниране на животните
27.8. Описва изискванията при изолиране на заразно болни свине

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Компетенции

Резултати от ученето

28. Ръководи репродуктивната дейност на
свинете и провеждането на манипулациите,
свързани с нея

28.1. Описва устройството и функциите на женския и мъжкия полов апарат,
половия цикъл и оптималното време за заплождане на животните
28.2. Обяснява съставянето на случен план съвместно със специалист селекционер
и мерките за неговото точно изпълнение
28.3. Определя типа на заплождане и съставя план за заплождането и опрасването на свинете
28.4. Обосновава възрастта на заплождане на младите животни и условията за това
28.5. Прави маточно изкуствено осеменяване на свине
28.6. Определя бременността на заплодените свине
28.7. Прилага предписаните от ветеринарен лекар хормонално третиране и синхронизация на еструса
28.8. Оказва помощ при трудни раждания с различно представяне на прасенцата
28.9. Съживява задушено при раждането или застрашено от смърт новородено

29. Организира правилното отглеждане
на животните, като
прилага добрите фермерски практики в
стопанството

29.1. Описва времето и начина на прегрупиране на свинете през различните
периоди на продуктивния цикъл
29.2. Описва грижите за свинете майки през различните периоди на репродуктивния цикъл
29.3. Описва грижите за малките прасенца преди и след отбиването
29.4. Описва грижите за прасетата за угояване
29.5. Описва изискванията за хуманно отношение към животните
29.6. Описва изискванията за осигуряване на благоприятни условия за отглеждане на животните
29.7. Описва изискванията за хуманно отношение към животните при придвижването и транспортирането им

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 6210404 „Птицевъдство“
30. Познава особеностите на храненето
на различните видове
птици

30.1. Описва устройството и функциите на храносмилателната система при птиците и особеностите в храненето им
30.2. Описва видовете хранителни вещества (вода, протеин, въглехидрати, мазнини,
минерални вещества и витамини) и тяхното значение при храненето на птиците
30.3. Описва определянето на смилаемостта и енергийната стойност на фуражите
за птици
30.4. Описва определянето на протеиновата хранителност на фуражите за птици
и на истинската смилаемост на аминокиселините
30.5. Описва фуражите, използвани при храненето на птиците, и техните особености
30.6. Обяснява предназначението на различните съоръжения за хранене на птиците и начините за тяхното регулиране
30.7. Посочва нуждата от хранителен фронт за различните видове и категории
птици
30.8. Описва изискванията към водата и към различните съоръжения за поене
на птиците

31. Балансира дажбите за хранене на различните видове птици – кокошки, пуйки,
патици, гъски, рядко
отглеждани птици

31.1. Описва промените в носливостта, масата на яйцата, живата маса и консумацията на смеска през различните фази на яйценосния период
31.2. Описва промените в изискванията към смеските, използвани през отделните
фази на яйценосния период
31.3. Описва методите за хранене и съставя смески за отделните фази на яйценосния период с помощта на компютърна програма
31.4. Описва смеските, които се използват за отделните фази на растеж при разплодните пилeта, и съставя стартер, гроуер, девелопер и предяйценосна смеска
с помощта на компютърна програма
31.5. Описва фазите на хранене на бройлерите и съставя с помощта на компютърна програма стартерна, гроуерна и финишерна смеска
31.6. Описва особеностите в храненето на разплодни носачки от бройлерно
направление и съставя смески за първата и втората фаза на яйценосния период
31.7. Съставя схема за хранене на подрастващи пилета от бройлерно направление
и балансира смески за стартерния, гроуерния, пребридерния, първата и втората
фаза на бридерния период
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32. Прилага технологии на отглеждане на
различни видове и категории птици

32.1. Пояснява основните елементи на технологията и съоръженията, използвани
при отглеждане на кокошки носачки
32.2. Извършва изкуствено осеменяване на различни птици
32.3. Описва основните технологии на отглеждане на разплодни млади птици,
посочва техните предимства и недостатъци
32.4. Описва технологиите за отглеждане на бройлери
32.5. Описва технологичните елементи при отглеждане на подрастващи разплодни
птици и на родители от бройлерното направление
32.6. Обяснява особеностите в технологията за отглеждане на пуйки
32.7. Описва технологията на отглеждане на водоплаващи птици
32.8. Описва технологията на отглеждане на други видове птици – токачки,
пъдпъдъци, гълъби и щрауси
32.9. Описва изискванията за хуманно отношение към птиците

Обучаваният трябва да:

33. Инкубира яйца от 33.1. Описва изискванията към отделните помещения в местата за инкубиране
различни видове птици на яйца
33.2. Описва устройството на инкубатора и на отделните системи (отоплителна,
охладителна, овлажнителна, вентилационна)
33.3. Описва устройството и състава на яйцето и избора на яйца за люпене
33.4. Извършва дезинфекция на разплодни яйца
33.5. Обяснява значението на факторите на средата за развитието на ембрионите
33.6. Описва технологичния режим за инкубация и за люпене на яйца от различни видове птици – кокоши, пуйчи, от водоплаващи птици, пъдпъдъци и др.
33.7. Извършва поредица от прегледи при инкубация на кокоши, пуйчи, пачи,
гъши или яйца от други видове птици
33.8. Окачествява излюпените пилета
33.9. Изчислява оплодяемостта и люпимостта на заредените и на оплодените яйца
34. Осигурява профилактиката на птиците,
използвайки препаратите, предоставени от
ветеринарен лекар и
следвайки неговите
указания

34.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складовете, птичарниците, входните
площадки, пропуските и различните съоръжения и дава указания за тяхното
използване
34.2. Приготвя препарати и извършва дератизация и дезинсекция
34.3. Описва изискванията за влизане на външни лица във фермата и тяхната
екипировка и дезинфекция
34.4. Обяснява значението на профилактичната програма за бройлери
34.5. Обяснява значението на профилактичната програма за подрастващи носачки
34.6. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и сухи
препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за ваксиниране
и лечение на птиците
34.7. Измерва температурата, пулса и дихателните движения на птиците
34.8. Описва и разпознава признаците на основните заболявания и описва
протичането, профилактиката и лечението на основните незаразни, заразни и
паразитни болести по птиците
34.9. Описва правилата за карантиниране на птиците
Специфични за специалност 6210405 „Зайцевъдство“

35. Разпознава поведението на зайците,
както и признаците
за неразположение и
заболяване

35.1. Преценява поведението на малките зайчета в зависимост от температурата,
задоволяването с мляко и суха храна и определя състоянието им
35.2. Определя признаците и фазите на разгонване (еструс) и преценява оптималното време за заплождане на зайците
35.3. Разпознава животните, които са болни или неразположени, по определени
признаци

36. Познава особеностите за отглеждане
и размножаване на
зайци

36.1. Познава различните системи на заплождане при зайците
36.2. Описва схемата за хранене на женските животни и мъжките разплодници
преди заплождане
36.3. Определя най-благоприятния момент за осеменяване

37. Приготвя балансирани дажби за хранене
на различните категории зайци

37.1. Подбира различни смески в зависимост от категориите зайци и определя
разликите между отделните видове смески
37.2. Извършва хранене с обемисти фуражи на отделните категории зайци
37.3. Познава начините и кратността на раздаване на храната при нормирано
хранене и в зависимост от типа на дажбата
37.4. Полага грижи за почистване и зареждане на поилките
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38. Осигурява профилактиката на зайците,
използвайки препаратите, предоставени от
ветеринарен лекар и
следвайк и негови те
указания

38.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на помещенията и на различните
съоръжения и дава указания за тяхното използване
38.2. Приготвя препарати и извършва дератизация и дезинсекция
38.3. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и сухи
препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за ваксиниране и лечение на зайците
38.4. Измерва температурата, пулса и дихателните движения на зайците
38.5. Описва и разпознава признаците на основните заболявания и описва
протичането, профилактиката и лечението на основните незаразни, заразни
и паразитни болести по зайците

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 6210406 „Пчеларство и бубарство“
39. Провежда развъд- 39.1. Описва биологичните и стопанските качества на пчелите
но-подобрителни дей- 39.2. Разпознава породите пчели
ности с пчелите
39.3. Извършва маркиране на пчели
39.4. Описва методите и провежда селекция на пчели
39.5. Описва начините и извършва контрол на медосбора с кошери на кантар
40. Отглежда пчелни 40.1.
майки
40.2.
40.3.
40.4.
40.5.
40.6.

Описва и извършва отглеждане на пчелни майки
Описва и извършва отглеждане на племенни търтеи
Преценява качествата на майките и на търтеите
Описва и осъществява съешаването на майките и търтеите
Извършва маркиране и транспортиране на произведените майки
Описва и извършва предаване на пчелни майки към пчелно семейство

41. П р о в е ж д а д е й ности по изкуствено
осеменяване на пчелите майки

41.1. Описва анатомичните и физиологичните особености на половия апарат
и производството на полови клетки
41.2. Описва апаратурата за извършване на изкуствено осеменяване и методите за работа с нея
41.3. Извършва изкуствено осеменяване на пчели майки

42 . П р о в е ж д а д е йности за борба с болес
тите и неприятелите
по пчелите

42.1. Описва признаците за разпознаване и диференциране на отделните заболявания и на различните неприятели по пчелите
42.2. Разпознава отделните заболявания и неприятели по пчелите
42.3. Взема материал и го подготвя за лабораторнo изследване с оглед уточ
няване на диагнозата
42.4. Изследва лабораторно материала от болни и пострадали кошери
42.5. Описва и провежда хигиенни и профилактични мероприятия срещу заболяване и нападане от неприятели на кошерите
42.6. Описва особеностите и действието на различни препарати за третиране
на болестите и неприятелите

43. Извършва технолог и чен и х и м и чен
контрол на пчелните
продукти

43.1. Описва и определя основните качествени показатели на меда
43.2. Описва най-често срещаните видове фалшификации на меда и методите
за тяхното откриване и ги прилага
43.3. Описва основните качествени показатели на пчелния клей, пчелния
прашец, восъка и другите пчелни продукти
43.4. Описва основните документи за регламентиране и стандартизиране на
меда и техните изисквания

4 4 . М а р к е т и н г н а 44.1. Описва особеностите на вътрешния и международния пазар за мед и
пчелните продукти
други пчелни продукти
44.2. Описва сертифицирането на меда и другите пчелни продукти
44.3. Описва националното и международното право, засягащо търговията с
пчелни продукти
44.4. Описва методите за рекламиране и маркетинг на пчелни продукти
44.5. Описва различните начини на продажба на пчелните продукти и техните
предимства и недостатъци
44.6. Калкулира себестойността на меда и икономическата ефективност на
пчеларството
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Специфични за специалност 6210407 „Коневъдство и конна езда“

45. Организира произ- 45.1. Разпознава и описва основните типове почви и тяхната пригодност за отводството и съхранени- глеждане на различни земеделски култури
ето на фуражи
45.2. Описва основните и повърхностните обработки на почвата и обяснява
тяхното предназначение и ефективност
45.3. Характеризира хранителните особености на основните фуражни култури
45.4. Определя площите за отделните култури и сеитбооборота при зададена или
изчислена нужда от фуражи и в зависимост от наличните обработваеми площи
45.5. Описва засяването, торенето и другите агротехнически мероприятия по
отглеждането на царевица за силаж и зърно
45.6. Описва технологията на отглеждане на люцерна и тревни смески
45.7. Описва отглеждането на ечемик, пшеница и други зърнени култури
45.8. Описва и демонстрира приготвянето, окачествяването и съхраняването на сено
45.9. Описва технологията на приготвяне на силаж и неговото окачествяване и
изваждане от силажовместилището
45.10. Спазва технологичните изисквания за изсушаване, окачествяване и съхранение на зърно
46. Осигурява правил- 46.1. Описва технологията на създаването на изкуствени пасища и тревните
но използване и под- смески, подходящи за различни почвени и климатични райони
държане на пасищата 46.2. Пояснява мероприятията, свързани с повърхностното подобряване на пасищата
46.3. Обосновава и описва технологията за директно подсяване на пасищата
46.4. Извършва парцелиране на пасище при зададени размери, добиви и животни
за паша
46.5. Обяснява използването и преместването на електропастир
46.6. Монтира електропастир и извършва неговото преместване
46.7. Описва мероприятията за поддържане на продуктивността и на добрия вид
на пасищата
46.8. Преценява състоянието на пасище и запасите от зелена трева, определени
приблизително и с помощта на уреди
46.9. Описва особеностите на пашата на отделните категории коне и нуждата от
подхранване в зависимост от състоянието на пасището
47. Съставя фуражен
баланс и план за производство и за покупка
на фуражи

47.1. Съставя годишен оборот на коневъдната ферма при посочени статус в началото на годината и план за броя и използването на отделните категории коне
47.2. Изчислява нуждите от фуражи при посочен средногодишен брой на отделните категории коне
47.3. Съставя фуражен баланс на коневъдната ферма при посочени брой на отделните категории коне и налични фуражи
47.4. Изчислява необходимите площи за производство на фуражи при посочени
(или изчислени) нужди от фуражи и добиви от отделните култури
47.5. Изчислява количеството и вида на фуражите, които трябва да се закупят
при посочен (или съставен) фуражен баланс с оглед постигане на пълноценно
хранене на животните

48. Балансира дажбите 48.1. Описва устройството и функциите на храносмилателната система на конете
за хранене на различ- 48.2. Обяснява начина на измерване на енергийната и на протеиновата хранините категории коне телност на фуражите за коне
48.3. Съставя дажби за бременни и за кърмещи животни съобразно живата маса
при спазване на нормите и хранителната стойност на фуражите
48.4. Съставя дажби за подрастващите животни през различните възрасти – 8-,
15- и 25-месечна възраст, съобразно посочената жива маса
48.5. Съставя дажби за възрастни коне, извършващи лека и тежка работа
48.6. Балансира дажбите за различните категории коне
48.7. Описва особеностите в храненето на спортните коне за тренинг и за състезания
49. Оперира с машините и съоръженията,
използвани в растениевъдството и във
фермата, грижи се за
тяхната поддръжка и
съхранение

49.1. Агрегатира трактора с различни оръдия за извършване на полски операции
(оран, култивиране, сеитба, брануване, пръскане и др.)
49.2. Регулира машините за изпълнение на конкретна операция и работи с тях
при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
49.3. Агрегатира трактора с косачка, обръщачка и балировачка и извършва косене, обръщане и балиране на сено
49.4. Полага ежедневни и периодични грижи за техническата изправност на
машините и съоръженията
49.5. Описва подготовката и съхранението на различните машини и съоръжения
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50. Осигурява профилактиката и здраве
опазването на конете,
използвайки препаратите, предоставени от
ветеринарен лекар и
следвайки неговите
указания

50.1. Приготвя разтвори за дезинфекция на складове, обори, входни площадки,
пропуски и различни съоръжения и дава указания за тяхното използване
50.2. Приготвя препарати и извършва дератизация и дезинсекция
50.3. Прави подкожни и мускулни инжекции, дава през устата течни и сухи
препарати, извършва накапване в очите и прилага други методи за ваксиниране
и лечение на конете
50.4. Измерва температурата, пулса и дихателните движения на коня
50.5. Описва особеностите, профилактиката и лечението на основните незаразни,
заразни и паразитни болести по конете
50.6. Подрязва и подковава копитата на конете
50.7. Описва правилата за карантиниране на животните
50.8. Описва изискванията при изолиране на заразно болни коне

51. Ръководи репродуктивната дейност на конете и манипулациите,
свързани с нея

51.1. Описва устройството и фунциите на женския и мъжкия полов апарат, половия цикъл и оптималното време за заплождане
51.2. Определя признаците на животните, които отговарят на изискванията за
размножаване
51.3. Прецизно и точно записва данните, свързани с размножителния период на
животните
51.4. Познава изискванията, които трябва да се осигурят за животните през
размножителния период и при раждане
51.5. Осигурява подходящи условия за животните по време на размножителния
период и по време на раждане
51.6. Оказва помощ на ветеринарните специалисти при трудни раждания
51.7. Съвместно със специалисти по селекция прави подбор на животни, които
отговарят на изискванията за разплод, и на животни за бракуване

52. Организира правилното отглеждане на
конете и прилага добри
фермерски практики в
стопанството

52.1. Съставя дневен режим за хранене на различните категории коне през
зимния период
52.2. Съставя дневен режим за хранене на различните категории коне при използване на пасища през летния период
52.3. Съставя дневен режим на конете за тренинг и състезания
52.4. Описва видовете грижи, които трябва да се полагат за различните категории коне
52.5. Описва изискванията за хуманно отношение към животните и за осигуряване
на условия за поддържане на добро здравословно състояние
52.6. Описва правилата за транспорт на конете

Обучаваният трябва да:

53. Тренира и изпитва 53.1. Описва общите принципи на тренинга при конете
коне
53.2. Описва и извършва тренинг през отделните периоди на млади ездови коне
53.3. Описва и извършва тренинг на тригодишни и по-възрастни ездови коне
53.4. Описва начините на изпитване на конете за езда
53.5. Описва и демонстрира различни конни спортове (конкур-ипик, обездка,
всестранна езда и др.)
53.6. Описва и извършва тренинг на расови коне
53.7. Описва използването на различните категории коне за впряг и начините
за измерване на тяхната работа
5. Изисквания към материалната база
Обучаващата институция трябва да разполага
със сбирки от различни материали – табла с породи животни, схеми, макети, сбирка от различни
видове фуражи, и да осигури специализирани
кабинети за обучение по животновъдство.
Обучаващата институция трябва да разполага
с кабинет за компютърно обучение, оборудван
с компютър за всеки обучаван, със софтуер за
текст, таблица, графика.
Практическото обучение се провежда в животновъдни ферми, собственост на обучаващата
институция, или в частни ферми.
Обучаващата институция трябва да притежава (или да сключи договор с институция, която

притежава) трактор със съответния набор технологично оборудване за обучението за управление
на трактор и работа с прикачна техника.
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
Преподавателите по теория и практика на
професията трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалности от професионални
направления „Ветеринарна медицина“ или „Животновъдство“.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
1314

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

НАРЕДБА № 48
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Преводач жестомимичен език“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 762050 „Преводач жестомимичен език“
от област на образование „Социални услуги“
и професионално направление 762 „Социална
работа и консултиране“ 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 762050 „Преводач жестомимичен
език“ съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалността 7620501 „Жестомимичен
език“.
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 специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 762050 „Преводач жестомимичен
език“.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията „Преводач жестомимичен език“
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 обуче-
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нието, 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 „Преводач
жестомимичен език“
Професионално направление:
762

Социална работа и консултиране

Наименование на професията:
762050

Преводач жестомимичен език

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

7620501 Жестомимичен език Трета
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Преводач
жестомимичен език“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728
от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
и Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото
минимално образователно равнище е завършен
седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Преводач
жестомимичен език“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години,
е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
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За обучение по професията „Преводач жестомимичен език“ с придобиване на трета степен
на професионална квалификация не се изисква
обучаваните да притежават професионална квалификация.
За лица, завършили курсове по жестомимичен
език, за лица, умеещи да комуникират на жестомимичен език, както и за лица с професионален
опит по тази професия, е необходимо надграждащо
обучение, включващо усвояване на компетенции,
които кандидатът за обучение не притежава до
този момент.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личност
ни 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.)
Преводачът осъществява комуникацията между
глухи (или хора с увреден слух) и хора, които чуват
добре, като превежда от и на жестомимичен език
съдържанието на изказвания както при разговор,
така и при осъществяване на преводи пред публика,
медии, официални институции и там, където е необходимо. Преводачът предава ясно, точно, без да
променя смисъла и съдържанието на изказванията,
като ползва българския самобитен жестомимичен
език, калкиращия български жестомимичен език,
дактилната (едноръчна и двуръчна българска азбука) система, включващи вербален и невербален
компонент, както и книжовния български език.
За осъществяване на ефективен превод преводачът трябва да се съобразява с образователното
и квалификационното равнище на аудиторията. В
зависимост от спецификата на аудиторията преводачът се стреми да прилага подходящи правила,
които да улеснят усвояването на предоставената
информация. При необходимост преводачът трябва
да адаптира изреченията със сложни конструкции
към по-прости, да дактилира или да перифразира
абстрактни понятия, за които няма подходящи
жестове в българския жестомимичен език, като
не трябва да променя смисъла на изказването.
Преводачът осъществява превод при граждански
и други ритуали (сватби, погребения, кръщенeта и
други лични празници), при посещения на културни
изяви (музеи, опера, театър и др.), в религиозни
храмове, на спортни събития, в данъчни и социални
служби, болници, административни институции,
съд, полиция, като използва набор от специфични
символи, свързани със спецификата на събитието,
и се съобразява с емоционалната атмосфера, изразявайки я чрез съответната мимика на лицето.
Преводачът разчита и тълкува изказвания,
направени от хора с проблеми със слуха, като познава както официалния български (калкиращия),
така и самобитния български жестомимичен език.
Словесният (устният) или жестомимичният превод може да бъде последователен или синхронен
(симултанен).
Преводачът подпомага комуникацията между
нечуващите ученици и студенти, интегрирани в
училищата и в други обучаващи институции, с
преподавателите и с колегите (съучениците) им с
цел по-лесно усвояване на изучавания материал и
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навременното отстраняване на проблеми и недоразумения; спомага за повишаване на доверието
и уважението между тях.
С поведението си в неформална среда (извън
образователните институции) преводачът възпитава
глухите (или хората с увреден слух) в усвояване
на основните правила при използване на българския книжовен (официален) жестомимичен език.
При необходимост обяснява смисъла на новите за
аудиторията думи, като демонстрира съответните
жестове, ако има такива, или дактилира, в случай
че няма жест.
Преводачът носи персонална отговорност за
верността и точността на направения превод. При
извършване както на лични, така и на преводи
пред официални институции трябва да проявява
дискретност и конфиденциалност.
Работи в закрити помещения, а също така
и на открито. Няма строго определено работно
време и се съобразява с времето на провеждане
на събитието, на което е поканен да превежда.
Преводачът трябва да има добър слух, добра
зрителна, двигателна (моторна), слухова памет
(услужлива памет), отчетлива и точна артикулация,
пластични ръце и изразителна лицева мимика.
Поради спецификата на работата се изисква физическа и психическа издръжливост и уравновесеност,
пълна концентрация, схватливост, бърза реакция и
самообладание. Преводачът трябва да бъде търпелив, принципен, коректен, лоялен, комуникативен,
да умее да работи в екип, да има познания по
риторика. За да вдъхва доверие, е необходимо да
поддържа добър и приветлив външен вид.
Преводачът трябва да познава добре психиката,
културата, традициите и манталитета на глухите (и
хората с увреден слух) и да проявява емпатия; да
владее на необходимото ниво българския жестомимичен език, да притежава обща езикова култура,
като непрекъснато се развива чрез самоподготовка
и самообучение.
Поради високите изисквания към преводача,
налагащи непрекъсната концентрация, той е
пълноценен да превежда качествено в рамките
на 1 час, след което задължително се осигурява
почивка от половин час. Работното му време не
трябва да надвишава 5 часа.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Завършилият професионално обучение по
професията „Преводач жестомимичен език“ с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация може да участва в надграждащо
обучение за усвояване на умения за осъществяване
на преводи като вещи лица в съда и полицията.
При условие че има необходимата образователно-квалификационна степен, може да участва в
допълнително обучение с цел да се подготви да
работи като учител, сурдопедагог, психолог, логопед
за работа с нечуващи деца и възрастни.
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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Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Преводач
жестомимичен език“, могат да заемат длъжности,
предполагащи работа с клиенти (включително
глухи или хора с увреден слух), в институции
на държавната и общинската администрация,
транспорта, полицията, съда, КАТ, банки, бюра
по труда, социални служби, здравни заведения,
обучаващи институции, музеи, театър, кино, фирми
за организиране на обредно-ритуални дейности,
организации от системата на Съюза на глухите в
България, електронните медии и др.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Преводач жестомимичен език“ могат да постъпват на работа на
длъжности (професии) от единична група 2643-3017
Преводач, жестомимичен превод, 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 нормативната уредба за здравословни
и безопасни условия на труд, познава и прилага
основните правила за безопасна работа с офис
техника на работното място, познава и използва
лични предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;
· умее да осъществява ефективна комуникация, да формулира проблеми, да задава въпроси
и прави отчет за извършената работа;
· умее да работи в екип, да изпълнява конкретни
задачи съвместно с членовете на екипа, като им
съдейства и оказва помощ, отнася се с чувство
на отговорност при изпълнение на поставените
му задачи;
· познава стопанското устройство на страната,
разбира действащите икономически отношения,
процеси и явления, прави изводи за факторите,
които ги пораждат;
· познава пазарните отношения, мястото и
ролята в тях на отделните лица, предприятията,
институциите и държавата, разбира взаимната
връзка между икономика и околна среда;
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· изработва и оформя работна документация,
прилага техники на презентиране;
· познава трудовото законодателство, разбира
договорните отношения между работодател и работник, знае правата и задълженията си съгласно
Кодекса на труда;
· разбира своята роля в живота на глухите и
хората с увреден слух, разбира последствията от
поведението си и поема отговорност за своите
действия;
· съзнава необходимостта и се стреми да повишава професионалната си квалификация;
· познава и прилага общите правила за работа
с компютър, умее да ползва програмни продукти
за създаване на текст, може да работи с офис
оборудване;
· осъществява устна и писмена комуникация
на чужд език при изпълнение на трудовите си
задължения.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
762 „Социална работа и консултиране“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава законовата и подзаконовата нормативна база по отношение на: социалните услуги
в общността; обучението и образованието на деца
със специални образователни потребности; социалното подпомагане; закрилата на детето; работата
с хора с увреждания; насърчаването на заетостта;
– умее да улеснява взаимодействието между
потребителите на преводачески услуги и външни
лица, институции, организации.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Преводач жестомимичен език“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– владее българския жестомимичен език и
българската езикова култура;
– развива постоянно уменията си за прилагане
на жестомимичния език – чрез самообучение и
самоподготовка;
– познава и спазва професионалната етика в
работата си.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Преводач жестомимичен език“

1. Спазва правилата за здравословни и
безопасни условия на
труд и опазва околната среда при изпълнение на задълженията
си

1.1. Посочва последователността на действие при различни ситуации, изискващи
оказване на долекарска помощ
1.2. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа,
и предприема действия за тяхното предотвратяване
1.3. Използва по предназначение лични предпазни средства
1.4. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа,
пожарогасител и др.)
1.6. Познава и спазва правилата за задължителни почивки при извършване на
превод за продължително време
1.7. Използва различни техники за бързо възстановяване от физическата умора
по време на почивките при продължителен превод
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Специфични за специалност 7620501 „Жестомимичен език“

2. При комуникация
с хора с проблеми в
слуха проявява съпричастност и разбиране към проблемите
им

2.1. Познава термините, характеризиращи степента на увреденост на слуха
2.2. Познава функциите на институциите в България, които работят с глухи хора
2.3. Познава спецификата при осъществяване на комуникация с и между глухи
хора
2.4. Описва факторите, от които зависи успешната комуникация с глухи хора
2.5. Открива „бариерите“, които възпрепятстват комуникацията с глухи хора,
и се старае да ги преодолява
2.6. Познава видовете технически средства за глухи хора, предназначени да
улеснят комуникацията с и между тях
2.7. Съзнава ролята на преводача по жестомимичен език за осигуряване на
по-благоприятна социална среда за глухите хора
2.8. Познава правата и задълженията на преводача
2.9. Познава нормите и спазва етичния Кодекс на жестомимичните преводачи
в България

3. Осъществява жестомими чен п ревод
п ри г ра ж да нск и и
други ритуали (сватби, погребения, кръщенета и други лични празници), като
подпомага създаването на подходяща
емоционална атмосфера

3.1. Познава специфичните жестове, характерни за различните видове ритуали
3.2. Използва характерни жестове в зависимост от вида на ритуала
3.3. Умее да предразполага и да създава подходяща атмосфера в зависимост от
случая, при който се осъществява жестомимичният превод

4. Подпомага комуникацията с препода ват е л и т е н а не чуващите у ченици,
студенти, нечуващи
родители и обучавани възрастни

4.1. Познава видовете обучаващи институции за деца и възрастни в страната,
както и правилата за вътрешния ред в тях
4.2. Използва разнообразни възможности за пълноценно включване в обучението на лицата с увреден слух
4.3. Познава процедурата за получаване на разрешение за придружаване в
училище на деца с проблеми на слуха

5. Поддържа нивото
си на професионална
подготовка и полага
грижи за непрекъснато повишаване на
квалификацията си
на преводач

5.1. Търси допълнителна информация в справочници и речници, за да обогатява речника си
5.2. Включва се в тематични курсове, семинари и други форми, които подпомагат професионалното му развитие
5.3. Проучва добрите международни практики, свързани с повишаване на квалификацията на жестомимичните преводачи

6. Провежда разяснителни мероприятия за произхода и
ролята на жестомимичния език

6.1. Описва историческото възникване и развитие на жестовете и тяхното
прилагане в различни ситуации
6.2. Изброява видовете жестове и мимики
6.3. Обяснява значението на жестомимиката за глухите хора

7. Владее дактилната 7.1. Познава структурата на дактилната реч – българската едноръчна и двуръчреч
на азбука
7.2. Описва функциите на дактилната реч при комуникацията както между
глухи, така и между хора с проблеми в слуха и хора с нормално развит слух
8. Владее българския 8.1. Умее да тълкува аграматичната реч, използвана при изказвания и провежс а мо би т ен (би т ов) дане на разговор
жестомимичен език 8.2. Предава точно и на правилен български език аграматичната реч при изказвания и разговор
9. Ползва българския
официа лен (ка лк иращ) жестомимичен
език

9.1. Владее официалния български жестомимичен език, с който точно превежда
(калкира) думите и фразите в говоримия език
9.2. Предава различна информация на хората с проблеми на слуха чрез изпол
зване на официалния (калкиращ) жестомимичен език
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

10. Разбира жесто- 10.1. Умее да тълкува разговор между глухи хора
мимичния разговор 10.2. Умее ясно и точно да предаде съдържанието на проведения разговор
между глухи хора
11. Предава (превежда и тълкува) информацията на неограмотени глухи хора и на
такива, които не са
живели в среда на
глухи хора

11.1. Познава особеностите на основните видове жестове – посочващи, рисуващи,
копиращи, имитиращи
11.2. Ползва богат арсенал от жестове (посочващи, рисуващи, копиращи, имитиращи) със съответния мимически израз на лицето

12. Предава информация на чуващи от
глухи хора, които не
са живели сред други
глухи и имат свой
език на жестовете

12.1. Познава битовата жестова реч на основата на уменията и познанията, които
има за аграматичния начин на изразяване на глухите хора
12.2. Владее начините и средствата, с които глухите хора общуват помежду си
12.3. Ясно и точно тълкува смисъла на изказването на глухите и го предава на
чуващите

13. Притежава познания за психологическо въздействие и
степента на разбиране
на жестомимичния
превод

13.1. Познава основите на психологията, методите и начините за изследване на
психологическите характеристики на хората с увреден слух
13.2. Прилага методи и техники за предразполагане на хората с увреден слух и с
цел повишаване степента на разбиране на жестомимичния превод

14. Посредничи меж- 14.1. Пълноценно осъществява взаимовръзка между хора с проблеми на слуха и
ду глухите и хората с обществото
нормален слух
14.2. Навременно осигурява на хората, които не чуват, актуална, пълноценна и
динамична информация
15. Осъществява
превод между лица
с нормален и лица с
увреден слух в различни ситуации – в
ежедневието и при
посещение в различни официални институции – медицински
заведения, обучаващи
институции, администрации и др.

15.1. Разбира и предоставя информация от и на глухи хора в широк контекст, без
да допуска значителни пропуски и неточности, лице в лице, използвайки мултимедийна информация (телевизия, видео, ЦД), в официални случаи и в ежедневието,
както и при превод на група лица
15.2. Превежда с точен жест, ясна и отчетлива артикулация, придружена от съответната мимика на лицето, като се стреми да изразява и емоционално състояние
15.3. Съобразява се с лицата, които участват в разговора – степен на грамотност,
образователно равнище, степен на разбиране на техниките за превод (жестове,
дактилна система или калкиращ език)

16. Осъществява пре- 16.1. Посочва изискванията към мястото, от което трябва да превежда – фон,
вод пред аудитория осветеност, шум, разстояние до аудиторията, размери на помещението, ниво на
шум и др.
16.2. Подбира и подготвя предварително, ако е необходимо, мястото, от което
ще осъществи превода
16.3. Осигурява предварително документи, доклади, презентации, свързани със
събитието
16.4. Осъществява предварителен разговор-среща с лекторите, за да уточни темпото на говорене, знаците за забавяне, ускоряване и др.
16.5. Посочва изискванията към външния вид на преводача (вид, цвят на облеклото, грим, прическа, брада и мустаци, бижута)
16.6. Прави самооценка на уменията си да осъществи превод по зададена тема
(доклад, презентация)
16.7. Търси допълнителна информация, за да обогати речника си
16.8. Запознава се предварително с подготвените материали
16.9. Подбира подходящи технически средства (микрофон, видеостена, лаптоп,
проектор за онагледяване и др.)
17. Осъществява превод и подпомага провеждане на дискусия
между чуващи и нечуващи хора

17.1. Коректно и прецизно предава информацията между участниците в общуването, като използва подходящи методи и похвати на жестомимичния език, без да
взема отношение към дискусията
17.2. Подбира и прилага конкретни методи и похвати за предразполагане на аудиторията, пред която превежда
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5. Изисквания към материалната база
Учебният кабинет е оборудван със: работно
място на всеки обучаван (работна маса и стол),
работно място на обучаващия (работна маса и
стол), дъска за писане, шкафове, гладка стена
за окачване на табла, компютър с подходящи
програмни продукти, учебни видеофилми, мултимедия, огледала, видеотехника за записване
и възпроизвеждане на филм, екран, речници на
българския жестомимичен език, други средства
за обучение и дидактическа техника.
Кабинетът трябва да осигурява възможности
за използване на интерактивни методи за преподаване, достатъчно пространство за работа
по двойки и в малки групи, лесно преносими
мебели и др.
Обучаващата институция трябва да разполага
с помещение (клуб) с подходящо обзавеждане,
предразполагащо към общуване между хора с
проблеми със слуха, мека мебел, ниски масички,
удобни столове.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория по професията
„Преводач жестомимичен език“ – трета степен
на професионална квалификация, имат лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ със специалности от
областите „Педагогически науки“, „Хуманитарни
науки“, „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.) с
квалификация „Преводач по жестомимичен език“.
Преподавателите по практика трябва да имат
квалификация по „Преводач по жестомимичен
език“ и 10 години практика като преводачи по
жестомимичен език.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
1592

НАРЕДБА № 49
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска
дейност“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 812010 „Организатор на туристическа
агентска дейност“ от област на образование
„Услуги за личността“ и професионално нап
равление 812 „Пътувания, туризъм и свободно
време“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
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Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 812010 „Организатор на туристическа
агентска дейност“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите
8120101 „Организация на туризма и свободното
време“ и 8120102 „Селски туризъм“.
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 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска
дейност“ 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
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Организатор на
туристическа агентска дейност“
Професионално направление:
812

Пътувания, туризъм и свободно време

Наименование на професията:
812010

Организатор на туристическа агентска
дейност

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

8120101 Организация на ту- Трета
ризма и свободното
време
8120102 Селски туризъм

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 „Организатор
на туристическа агентска дейност“ 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 № РД09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от
18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.,
Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед
№ РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД09-1805 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 „Организатор
на туристическа агентска дейност“ 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 „Организатор на
туристическа агентска дейност“ с придобиване
на трета степен не се изисква обучаваните да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит.
За лица с професионален опит или проведено
професионално обучение, свързано с професията
(например екскурзовод, аниматор, планински
водач, инструктор по спортно-туристическа дейност, администратор в хотелиерството и др.), е
необходимо надграждащо обучение, включващо
усвояване на компетенции, които кандидатът
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за обучение не притежава. Съдържанието на
обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в
държавните образователни изисквания (ДОИ) за
придобиване на квалификация по професиите.
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.)
Организаторът на т у ристическа агентска
дейност изпълн ява основно посредническ и,
търговски, информационни и комуникационни
дейности, свързани с планирането, представянето
и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските
предпочитания.
Организаторът на т у ристическа агентска
дейност извършва подготвителни, основни и
заключителни дейности.
Подготвителните дейности включват: предоставяне на информация и детайлно познаване на
предлаганите продукти (дестинация, маршрути,
забележителности, допълнителни екску рзии,
потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични,
географски и други особености, език, култура, бит
и други за предлаганите туристически места и
дестинации; установяване на връзки и договорни
отношения с производителя и/или доставчика
на туристически продукти (услуги) – условия
за резервация, записвания, потвърждение, анулирания, неустойки, разплащания, комисиона,
такси, отстъпки, тарифи, разписания и друга
информация, свързана с предлагания туристичес
ки продукт/услуга; предварителни проучвания
за специфичните характеристики на реалните
и потенциалните потребители на услугите. Познава, прилага и спазва установените стандарти
и нормативни документи, свързани с туристическото обслужване. Организира и снабдява
с необходимите материали – билети (бланки),
застрахователни полици, рекламно-информационни справочници, типови и специализирани
формуляри, специализиран софтуер и др.
Основните дейности на организатора на туристическа агентска дейност са свързани с пос
редничество – предлага, представя, рекламира
и продава туристически пакети с крайна обща
цена (индивидуални или групови), прави резервации и настаняване, осигурява самолетни/жп/
автобусни/фериботни и други билети, наем на
автомобили (рент-а-кар). Организаторът предлага и допълнителни услуги, екскурзии, като
предоставя информация относно туристически
забележителности, атракции, цени и ценови условия, приема авансови депозити, отговаря на
индивидуални запитвания, консултира клиентите
при избора и покупката на туристически пакети
и/или услуги, информира туристите относно визови, паспортни, здравни и други административни
формалности (такси, митнически ограничения,
валута и др.), застраховки (задължителни и допълнителни), свързани с пътуването, обработва,
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оформя документално (ваучери, отчети, справки
и др.) продажбата на туристическите продукти
и/или услуги. При посрещане и обслужване на
организирани туристи упражнява така наречените
кореспондентски услуги, свързани с посрещане,
трансфер и предлагане на допълнителни услуги.
Заключителните дейности на организатора
включват анализ на резултатите от реализацията
на предлаганите продукти и/или услуги, отчет
и осъществяване на разплащанията към трети
страни – доставчици и производители на туристически продукти (услуги) (туроператор, хотел,
застрахователно дружество и др.). Проучва удов
летвореността на туристите от обслужването.
Отговорностите на организатора на туристическа агентска дейност са ограничени, тъй като
работи за производителя на туристически продук
ти (туроператор, хотел, туристически комплекс
и др.) срещу възнаграждение – комисиона или
такса за обслужване, и не носи пряка отговорност
за количествените и качествените характеристики на туристическия продукт. В ролята си
на посредник не е ангажиран с предварителни
доставки и поддържане на материални запаси.
Работи само с категоризирани туристически
обекти, регистрирани туроператори и/или туристически агенции. Работи с лични данни и е
отговорен за поверителността на информацията,
до която има достъп. Носи пряка отговорност за
достоверността и пълнотата на предоставяната
информация.
Личностните качества на организатора на
туристическа агентска дейност са преди всичко
умения за комуникация и общуване, дружелюбно
отношение, учтивост, адаптивност, гъвкавост и
комбинативност, дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията,
желанията и изискванията на туристите. Способността за работа под напрежение и стрес,
спазването на срокове и умението за работа в
екип са от съществено значение при упражняване
на професията. Приятният външен вид, добрите
обноски, високата обща култура, общителността,
дипломатичността и коректността също имат
значение за качеството на обслужване на турис
тите. Във връзка със задачата на организатора
на туристическа агентска дейност да предоставя
информация и да общува ефективно е необходимо той да има добра артикулация и езикови
познания.
Предвид спецификата на професията организаторът трябва да владее на необходимото
професионално ниво един или два чужди езика.
Организаторът на туристическа агентска дейност работи в офис, отговарящ на нормативните
изисквания (търговска площ, брой обособени
работни места, етажност), регламентирани в
Наредбата за изискванията към персонала на
туроператори или туристически агенти, към
лицето, осъществяващо функции по управление
на туроператорска или туристическа агентска
дейност, и към помещенията за извършване на
туроператорска или туристическа агентска дейност, издадена от председателя на Държавната
агенция по туризъм, приета с ПМС № 319 от
2004 г. (ДВ, бр. 107 от 2004 г.).
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Работното време на организатора е нормирано,
но поради спецификата на дейността в активния
сезон се налага да работи в почивни и празнични
дни или с удължено работно време, като трудът
и възнаграждението се регламентират съобразно
действащото в страната трудово законодателство.
За упражняване на своята професионална дейност
организаторът на туристическа агентска дейност
използва офис оборудване и технически инвентар: телефон, факс, компютър, комуникационна
техника, резервационни системи, програмни
продукти и др.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на туристическа агентска дейност“, могат
да повишават придобитата квалификация чрез
участие в различни форми за продължаващо
професионално развитие.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика, изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
№ РД-01-426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от
30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Организатор на
туристическа агентска дейност“ може да развиват самостоятелен бизнес или да работят в
туристически агенции, туроператорски фирми от
единични групи 4221 Консултанти и служители
в пътнически агенции, 1439 Ръководители на
други услуги, н.д., както и 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 по професията
обучаваният трябва да:
· организира и контролира спазването на
правилата за безопасни условия на труд;
· разбира задълженията и отговорностите си
като участник в трудовия процес, организира
ефективно работното си време и работното си
място, планира и организира изпълнението на
текущи задачи, решава възникнали проблеми,
свързани с трудовата дейност;
· познава стопанското и политическото устройство на страната, разбира съществуващите
икономически отношения, процеси и явления в
сферата на туризма;
· работи в екип както при организацията на
туристическото обслужване, така и при изпълнението и отчитането на резултатите;
· използва компю т ър и спец иа лизи рани
софтуерни продукти, резервационни системи
и тех ника при предлагането, резерваци ята,
потвърждението, продажбата и отчитането на
туристическия продукт и/или услуга.
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3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Пътувания, туризъм и свободно време“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· осигурява безопасността и сигурността на
туристите;
· прилага принципите, правилата и изискванията на професионалната етика, международните и европейските стандарти за обслужване
в туризма;
· познава спецификата на хотелската, туроператорската дейност и на анимацията в туризма;
· владее, използва и прилага понятийния
апарат и нормативната уредба в областта на
туризма;
· интерпретира и прилага различните форми
на специализирани видове туризъм;
· осъществява ефективна комуникация с туристите и с колегите от туристическата фирма
(хотел, туроператор, туристическа агенция, организатор на делови и конгресни събития и др.);
· използва и прилага информационните и
комуникационните технологии в туризма;
· познава особеностите на туристическия
пазар, използва маркетинговия комуникационен процес, методите и техниките на реклама,
промоция и връзки с обществеността;
· познава и използва основните принципи на
управление на туристическото предприятие – хотелиерство, ресторантьорство и посредническа
дейност в туризма;
· оценява качеството на извършената работа
съгласно регламентираните изисквания и придобитата професионална квалификация;
· зачита религиозните и културните особености на туристите, не допуска проява на
дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Организатор на туристическа
агентска дейност“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· извършва в технологична последователност специфичните дейности по организация
на туристическото обслужване и продажба на
туристически продукти и/или услуги;
· познава технологията за обслужване на
индивидуални и групови пътувания – резервация, потвърждение (анулирания, неустойки) и
продажба на различни видове ту ристически
продукти и/или услуги; подготвя и продава
правилно оформени билети и друга пътническа
документация на клиентите;
· предлага, информира, консултира и продава
както пакетни туристически продукти от името
и за сметка на туроператорa, така и различни
видове туристически услуги (настаняване, изхранване, транспорт, екскурзоводско обслужване,
посещения на атракции и забележителности и
др.) както на български, така и на чужд език;
· владее професионалната терминология и
стандартите за туристическото обслужване;
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· притежава комуникационни, езикови и
търговски умения за предлагане и продажба на
туристически продукти и/или услуги;
· познава ролята и функциите на туристическата агентска дейност като част от туристическото
обслужване, същността на туристическия продукт и/или услуги и професионалния профил на
организатора на туристическа агентска дейност;
· организира, консултира и продава туристически продукти и/или услуги в съответствие
със съвременните изисквания за туристическо
обслужване;
· познава и предлага различни видове туристически продукти, консултира, насочва, мотивира,
организира, преразпределя задачи, координира и
подпомага дейността на екипа при обслужване
на туристите;
· предлага адекватни туристически продукти
и услуги, съобразени с туристическото търсене
(националност, възраст и интереси на туристите);
· интерпретира резултатите от маркетингови
проучвания относно целевата група потребители
и техните предпочитания за туристически продукти и услуги;
· прави реклама и презентира предлаганите
туристически продукти и/или услуги, дестинации,
атракции, забележителности и др.;
· приема рекламации и предприема необходимите мерки за удовлетворяване изискванията
на потребителя;
· познава социално-психологическите особености на обслужването на туристите;
· оформя, попълва и издава туристически
вау чери съгласно изискванията в Закона за
туризма от името и за сметка на регистриран
туроператор, когото туристическият агент представлява пред клиента;
· планира, специфицира, заявява и оперира с
технически средства, офис инвентар и комуникационни средства според изявените изисквания,
предпочитания и желания на туристите;
· води първична счетоводна отчетност, извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни документи и финансови отчети, изготвя
заключителен доклад за реализираните продажби;
· осъществява мониторинг върху качеството на
туристическото обслужване и удовлетвореността
на потребителите на туристически продукти и
услуги;
· популяризира селскостопанските дейности
с туристическа цел и интегрира туристическите
продукти в селска среда;
· предлага специализирани ту ристически
продукти за селски туризъм на базата на договорни отношения с ферми, селскостопански
производители, изби, семейни къщи и хотели;
· познава спецификата на селск и я т у ризъм – обичаите и празниците на региона, местните занаяти, фолклорните и местните традиции,
фестивали и др.;
· информира туристите относно спецификата
на средата и предлагания продукт (село, селска
къща, селскостопански дейности и др.);
· познава и прилага изискванията на НАССР
системата за продажбата на туристически продукт
за селски туризъм – при дегустации и предлагане
на храни и напитки, собствено производство.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Организатор на туристическа агентска дейност“
1. Организира и контролира спазването
на правилата за здравословен и безопасен
труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия за работа в средствата за подслон, местата за настаняване, както и на открито и в транспортните
средства
1.2. Разработва инструкции за работа в туристическия офис и обслужване на туристите в съответствие с нормативните документи за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд
1.3. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Оказва долекарска помощ
1.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа,
пожарогасител и др.)
1.6. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие със
здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
1.7. Съдейства на компетентните органи в случай на бедствия и аварии

2. Организира турис- 2.1. Подготвя, информира и предоставя системни квалифицирани консултации
тическото обслужва- на клиентите във връзка с покупката и потреблението на желаните от тях услуги
не
2.2. Оказва помощ при избора на вариант за потребителско решение
2.3. Подготвя документацията и доставя информационни материали за предлаганите услуги и туристически пътувания
2.4. Рекламира и представя туристическите продукти и/или услуги съобразно
регламентираните в договорите за посредничество условия
2.5. Подбира и прилага подходящи методи за продажба в зависимост от вида на
договорите и характера на предлагането
2.6. Извършва разплащания с клиенти и с доставчици
2.7. Отчита и контролира изпълнението на договорените задължения спрямо
доставчици (контрагенти) и клиенти
2.8. Познава технологията на туристическото обслужване
2.9. Определя мястото на всяка операция в процеса на обслужване (описва технологичната последователност и отговорности)
2.10. Разработва и изготвя конкретна програма по индивидуални запитвания и
изисквания
2.11. Ползва специализирана литература на чужд език при изпълнение на професионалните си задължения
3. Организира турис- 3.1. Установява връзки с доставчици и влиза в договорни отношения с тях
тическата агентска 3.2. Снабдява се с необходимите материали – билети, застрахователни полици,
дейност
рекламно-информационни справочници, типови и специализирани формуляри,
свързани с дейността
3.3. Подготвя помещенията и работните места за извършване на туристическа
агентска дейност (рекламни материали, оформление, декорация и др.) според
предлаганите продукти и/или услуги, сезон и др.
Специфични за специалност 8120101 „Организация на туризма и свободното време“
4. Информира и консултира клиентите
във връзка с покупката и потреблението
на туристически продукти и/или услуги

4.1. Осигурява на клиентите необходимата информация, свързана с пътуването с
различни видове транспорт и с условията за настаняване
4.2. Отговаря на търсенето за възможностите и условията за потребление на различни по характер основни, допълнителни или специфични туристически услуги
в туристическите места и обекти
4.3. Проучва и презентира информация относно характеристики, разположение и
услуги, свързани с различните туристически забележителности и атракции
4.4. Съдейства за разрешаването на всички формалности, свързани с туристичес
кото пътуване (паспортни, визови, митнически, застраховки и др.)
4.5. Предоставя информация за предлаганите туристически места и обекти – климатични, национални особености, култура, бит, език, история, география и др.
4.6. Отговоря за достоверността и пълнотата на предоставяната информация
4.7. Насочва потребителския избор към най-подходящите туристически пътувания
или единични услуги в зависимост от възраст, пол, мотивация, индивидуален вкус,
намерения и финансови възможности
4.8. Изгражда и укрепва доверието към себе си и предлаганите туристически
продукти и/или услуги, като работи за спечелване на постоянни клиенти
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Компетенции

Резултати от ученето

5. Посредничи, резервира, продава и
реализира туристически продукти и/
или услуги

5.1. Резервира места в превозни средства, места за настаняване в средства за
подслон, заведения за хранене и развлечения, за културни събития и др.
5.2. Потвърждава направените резервации (заявки) и продава на клиентите заявените туристически продукти и услуги
5.3. Продава организирани туристически пътувания с обща цена от името и за
сметка на туроператори (ангросисти)
5.4. Предлага и продава различни по вид и асортимент единични туристически
услуги (трансфер, кола под наем и др.)
5.5. Рекламира, насърчава и изгражда положителна представа у потребителя за
специфичния профил или отделните услуги, предлагани от организатора на туристическа агентска дейност
5.6. Установява и поддържа контакт с клиента за проучване на неговите потребности и изисквания и изграждане на трайни взаимоотношения
5.7. Установява и поддържа добри взаимодействия с представители на туристическата индустрия (хотелиери, ресторантьори, превозвачи) и всички останали
институции, свързани с туристическото обслужване

6. Извършва плащания, води сметки,
изготвя счетоводни
документи и отчети

6.1. Контролира и отчита (финансово и счетоводно) разплащането с контрагенти
6.2. Познава видовете отчетни документи и изискванията за тяхното изготвяне
6.3. Обобщава информация и я вписва в отчетните документи
6.4. Описва начините за извършване на плащанията, съхраняване на касови бележки и други платежни документи съгласно инструкциите
6.5. Попълва първични счетоводни документи, като използва специализирани
програмни продукти
6.6. Изготвя периодични отчети за извършената работа и направените разходи
6.7. Предоставя обобщена информация за реализацията на продуктите и/или услугите
6.8. Проучва и предлага нови идеи за разширяване обхвата на предлаганите туристически продукти и/или услуги

7. Информира и консултира клиентите
при покупката и пот
реблението на туристически продукти и/
или услуги на селския
туризъм

7.1. Познава същността и спецификата на специализирания туристически продукт
за селски туризъм
7.2. Осигурява на клиентите информация за възможностите, които предоставя
потреблението на продукти и услуги за селски туризъм
7.3. Отговаря на търсенето за възможностите и условията за потребление на различни по характер основни, допълнителни или специфични туристически услуги
в туристическите места и обекти за селски туризъм:
– дегустации на домашно приготвена храна;
– кулинарни турове;
– участие/наблюдение на селскостопански дейности според сезона и спецификата на обекта;
– онагледяване и участие в демонстрация на местни занаяти, традиции и др.,
присъщи на автентичната култура на селския бит
7.4. Проучва и презентира информация относно характеристиките, разположението
и видовете услуги, които предлагат селските райони и местата за селски туризъм – туристически забележителности и атракции, посещения на музеи, природни
забележителности, празници, свързани с традициите и обичаите на района, събития,
посветени на производството на селскостопански продукти, и др.
7.5. Оказва съдействие на туристите при разрешаване на формалностите, свързани
с туристическото пътуване (паспортни, визови, митнически, застраховки и др.)
7.6. Предоставя пълна информация за предлаганите за посещение места и обекти
за селски туризъм – климатични особености, национални особености, култура,
бит, език, история, географско разположение и др.
7.7. Отговоря за достоверността и пълнотата на предоставяната информация
7.8. В зависимост от възрастта, пола, мотивацията, индивидуалния вкус, желанията
и финансовите възможности съдейства на потребителите за избор и посещение
на най-подходящи места за селски туризъм
7.9. Изгражда и укрепва доверието към себе си и предлаганите продукти и/или
услуги за селски туризъм
7.10. Работи за спечелване на постоянни клиенти и за непрекъснато разширяване
на броя потребители на туристически продукти и услуги за селски туризъм

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 8120102 „Селски туризъм“
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Компетенции

Резултати от ученето

8. Посредничи, резервира, продава и
реализира туристически продукти и/
или услуги за селски
туризъм

8.1. Своевременно резервира места в превозни средства, средства за подслон – къщи за гости и семейни хотели, разположени в селски райони, в заведения за хранене и развлечения, за културни събития и др.
8.2. Предлага начини за разрешаване на възникнали проблеми с резервациите
на клиентите
8.3. Познава спецификата и осъществява взаимовръзка между информационната
дейност и продажбата на туристическия продукт/услуга в сферата на селския
туризъм
8.4. Потвърждава направените резервации (заявки) и продава на клиентите
заявените продукти и услуги за селски туризъм
8.5. Предлага и продава организирани туристически пътувания в селски райони
и места за селски туризъм
8.6. Предлага и продава различни по вид и асортимент единични туристически
услуги за селски туризъм (екскурзии, посещения на атракции, обекти и др.)
8.7. Изгражда положителна представа у потребителя за специфичния профил
на отделните услуги, предлагани в сферата на селския туризъм
8.8. Поддържа контакти с клиентите за проучване и установяване на техните
потребности и изисквания към качеството на предлаганите услуги и за изграждане на трайни взаимоотношения
8.9. Създава и поддържа ефективно взаимодействие с представители на туристическата индустрия (селскостопански производители, хотелиери, винопроизводители, ресторантьори, превозвачи) и всички останали институции, свързани
с туристическото обслужване

9. Извършва плащан и я, вод и сме т к и,
изготвя счетоводни
документи и отчети

9.1. Контролира и отчита (финансово и счетоводно) разплащането с контрагентите
9.2. Познава видовете отчетни документи и изискванията за тяхното изготвяне
9.3. Обобщава информация и я вписва прецизно в отчетните документи
9.4. Описва начините за извършване на плащанията, съхраняване на касови
бележки и други платежни документи съгласно инструкциите
9.5. Попълва първични счетоводни документи, ползвайки специализирани
компютърни програми
9.6. Периодично изготвя отчети за извършената работа и направените разходи
9.7. Предоставя обобщена информация за реализацията на продуктите и/или
услугите
9.8. Проучва и предлага нови идеи за разширяване обхвата на предлаганите
продукти и/или услуги в сферата на селския туризъм

Обучаваният трябва да:

5. Изисквания към материалната база
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в учебни кабинети, а по учебна
практика – в зали на обучаващите институции,
в офиси на туристически агенции и туроператорски фирми и др.
Обзавеждането и оборудването на учебния
кабинет включват: работно място на обучаващия
(работна маса и стол), работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), учебна дъска,
мебели, гладка свободна стена за окачване на
нагледни материали, екран, компютър, мултимедия, демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни
продукти и др.
Необходимо е обучаващата институция да
разполага с учебен кабинет за компютърно обучение с работно място за преподавателя (работна
маса с компютър, стол) и работно място на всеки
обучаван (работна маса с компютър, стол).

6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Организатор на туристическа агентска дейност“
се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ и „бакалавър“
по специалности от областите на висшето образование „Хуманитарни науки“, „Социални,
стопански и правни науки“, „Технически науки“
и „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ 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.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните и педагогическите знания
и умения.
1663
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НАРЕДБА № 50
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Оператор в силикатните производства“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 524120 „Оператор 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 524120 „Оператор в силикатните
производства“ съгласно приложението към
тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална
к валификаци я за специалностите 5241201
„Технология на стъкларското производство“,
5241202 „Технология на керамичното производство“ и 5241203 „Технология на свързващите
вещества“.
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 524120 „Оператор в силикатните
производства“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Оператор в силикатните производства“
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.
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Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за 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 „Оператор
в силикатните производства“
Професионално направление:
524

Химични продукти и технологии

Наименование на професията:
524120

Оператор в силикатните производства

Специалности:

Степен на
професионална квалификация:

5241201

Технология на стъклар- Втора
ското производство

5241202

Технология на керамич- Втора
ното производство

5241203

Технология на свързващи- Втора
те вещества
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 „Оператор
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-09-413 от 12.05.2003 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г.,
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Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед
№ РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование
или завършен клас от средното образование при
срок на обучението до 4 години (рамкова програма
Б) или завършено основно образование при срок
на обучението 4 години (рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1
година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението 4
години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Оператор в силикатните производства“ с придобиване на втора
степен на професионална квалификация не се
изисква обучаваните да притежават по-ниска степен
на професионална квалификация по професии от
професионално направление „Химични продукти и
технологии“ или професионален опит по професии
от професионалното направление.
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.)
Операторът в силикатните производства може
да работи в предприятия от силикатната индустрия,
както и в предприятия от добивната и преработващата промишленост. Всеки оператор работи с
машини, уреди и апарати в различните видове
производства. По време на своята дейност той
участва в подготовката и реализирането на производствения процес и осъществява наблюдение
на неговите параметри. В случай на констатирани отклонения и дефекти в крайния продукт той
предприема действия в зависимост от нивото
на своята компетентност. Под ръководството на
технолога в съответното производство и ръководителя на звеното операторът участва в цялостния
производствен процес. За изпълнението на тези
дейности операторът трябва да умее да използва
голямо разнообразие от методи за наблюдение върху технологичните процеси, да познава основните
принципи на действие на машините, апаратите и
съоръженията в силикатните производства.
Операторът в силикатните производства изпълнява своите задължения относно: транспорт,
обработване и пречистване на суровините и тяхното
поетапно включване в технологичния процес; поддържане на технологичното оборудване, извеждане
на готовата продукция от работния цех; спазване
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на изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд и опазване на околната среда;
осигуряване качеството на крайния продукт. Той
осъществява връзка с технолога в силикатните
производства и с колегите си от работния екип.
Едно от изискванията за успешна работа на
оператора в силикатните технологии 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 операторът да
може да заема няколко работни места в дадено
химично производство, да може да се адаптира
при промяна на технологията и 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.
Умението да работи в екип е важно изискване
в условията на работна среда, свързана с големи
рискови фактори – високи температури, налягания, токсични вещества и др. Като част от екипа
операторът трябва да създава добри работни взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен към
колегите си и към фирмата. В условията на специфична работна среда той е изложен на вредни
влияния, което налага задължителното използване
на защитно облекло и екипировка, като безопасни
обувки, защитни очила, ръкавици, каска, шлемофони, шумозаглушители и др.
Операторът в силикатните производства изпълнява следните трудови задачи:
– подготовя суровините и материалите за технологичните процеси;
– наблюдава етапите на производствените процеси и поддържа основните параметри в оптимален
режим при спазване на изискванията за опазване
на околната среда;
– поддържа техническата изправност на производственото оборудване.
Работата на оператора в силикатните производства 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.; проверка
на инструментите и оборудването за правилната им работа; наблюдение на оборудването за
загряване и охлаждане; пускане и спиране на
инсталацията; 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 и подготовка
на оборудването; докладване за по-сериозните
повреди на инженера по поддръжката; проверка
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на състоянието и поддържане на оборудването
съобразно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Използването на компютри, съвременни софтуерни пакети и модерно производствено оборудване е важно условие за упражняването на
тази професия. Много от трудовите задачи, които
изпълнява операторът, се извършват с помощта
на специализиран софтуер, което изисква задължително да притежава компетенции за работа с
такива програми. Професионалните задължения
на оператора се конкретизират в реалните условия на съответното производство и се отразяват
в неговата длъжностна характеристика.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в
силикатните производства“, могат да се обучават
за придобиване на професионална квалификация
по професиите „Технолог в силикатните производства“ и „Химик-технолог“ с трета степен на
професионална квалификация.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426
от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на квалификация по
професията „Оператор в силикатните производства“ могат да постъпват на работа на длъжности
(професии) от следните единични групи: 8181 Машинни оператори в стъкларското и керамичното
производство, 7316 Рисувачи на табели, художник-декоратор, гравьори и офортисти, както и на
други длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава и 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, нужни за
използването на информационни технологии в
химичните производства;
– прилага знания, умения и компетенции,
които са необходими за успешното упражняване
на професията;
– работи успешно в екип и осъществява
ефективна комуникация с колегите и прекия си
ръководител;
– реализира предприемачески идеи, подходи
и умения;
– притежава общи икономически знания, необходими за успешното реализиране на трудовите
дейности;
– познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
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– разбира своята роля в производствената
дейност на фирмата/предприятието;
– притежава 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 изискванията за създаване на ефективна организация на труда и 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;
– обяснява основните процеси и може да работи с машините и съоръженията 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 „Оператор в силикатните производства“
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;
– познава суровините за съответното производство, техните свойства и приложение;
– характеризира технологичния процес в съответното производство;
– познава и следи параметрите на технологичния процес;
– разчита информация, свързана с осъществяване на производствения процес;
– извършва операции по поддържане на инсталациите и участва в отстраняването на възникнали
проблеми;
– познава основните технологични и естетични (художествени) изисквания при декориране
на силикатни изделия;
– извършва дейности, които осигуряват ефективност на химичното производство.
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4. Резултати от ученето
Компетенция

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Оператор в силикатните производства“

1. С па зва п ра ви лата 1.1. Извършва проверка на състоянието на апаратурата и на основните поза безопасна работа в казатели на технологичния процес в началото на работния ден
производството
1.2. Следи стойностите на 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, транспортиране и използване на суровини, полуготови материали и крайни продукти
1.5. Използва по предназначение 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. Своевременно оказва долекарска помощ на пострадал
2. Поема лична отго- 2.1. Изпълнява задълженията си на конкретното работно място
ворност при работата 2.2. Действа адекватно в конфликтна ситуация
в екип
2.3. Стреми се да спазва добрия тон и взаимоотношенията с колегите и
ръководителите
2.4. Прави самооценка на производствената дейност и предлага мерки за
подобряване качеството и ефективността
3. Работи безопасно с
машини, апарати, уреди и устройства, използвани в технологичния
процес

3.1. Въвежда в действие производственото оборудване, спазвайки изискванията на правилата за безопасност
3.2. Описва устройството и принципа на действие на машините, апаратите
и уредите, с които работи
3.3. Разграничава и спазва технологичната последователност на операциите,
които извършва
3.4. Поддържа ред на работното си място
3.5. Приключва работата си в края на работния ден при стриктно спазване
на изискванията за безопасност
3.6. Почиства работната площадка след приключване на работния ден и
подрежда използваното оборудване
3.7. Поддържа в техническа изправност машините и съоръженията

4. Поддържа оптимален
реж им на рабо та на
ма ш и н и т е, с ъор ъженията и инсталациите,
използвани в химичните производства

4.1. Използва подходящи инструменти за поддържане работата на машините
и съоръженията
4.2. 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.)
4.3. Описва основните характериситики на използваните суровини и материали в производствения процес
4.4. Разчита и прилага в практиката инструкциите за работа с технологичното оборудване
4.5. Следи за изправността на машините и съоръженията, използвани в
технологичния процес
4.6. Извършва необходимите регулировки на апаратите, уредите и устройствата
4.7. Правилно разчита и използва данните от контролния компютър или от
автоматичните прибори

5. Осъществява наблю- 5.1. Регистрира информацията от контролните и операторските панели и
д ен ие н а р аб о т н и т е данните от измерванията
процеси
5.2. Отчита отклоненията от параметрите на технологичния процес, установени по различни начини – чрез контролно-измервателни уреди, наблюдение,
поява на специфична миризма, шум и др.
5.3. Реагира с конкретни действия в рамките на своята компетентност и в
съответствие с инструкциите за действия при аварийна ситуация
5.4. Уведомява технолога или инженера за регистрирани отклонения от параметрите на технологичния процес
5.5. Открива дефекти в междинните и крайните продукти
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5241201 „Технология на стъкларското производство“
6. Познава видовете 6.1. Обяснява понятието „суровина“ и класифицира суровините, използвани в
процеси в стъкларското стъкларското производство
производство
6.2. Характеризира основните видове сурови и спомагателни материали според
тяхното приложение
6.3. Описва начините за подготовка на основните и спомагателните суровини – обогатяване, сушене, смилане, пресяване
6.4. Спазва изискванията за съхраняване на суровите материали
6.5. Описва основните технологични процеси и използваното оборудване
6.6. Прави разлика между избистрители, ускорители, оцветители, затъмнители,
окислители и редуктори в технологичния процес
6.7. Спазва изискванията за намаляване замърсяванията на въздуха, водите и
почвите от стъкларското производство
7. Прилага технологиите
за производство на стъкло и стъклени изделия
и познава използваното
оборудване, включително с интегрирано компютърно управление

7.1. Описва етапите на технологичния процес в стъкларското производство
7.2. Прави кратка характеристика на технологичните процеси топене, формуване,
темпериране и допълнителна обработка на стъклото
7.3. Подготвя, претегля и смесва в определено съотношение суровини, съставки
или допълнителни компоненти в инсталацията
7.4. Прилага технологичната последователност за включване в процеса на суровини, пълнители, оцветители и други компоненти
7.5. Описва процеса „топене“ на основните съставки на стъклото (силициев
диоксид, вар и сода) с натрошено стъкло в пещ
7.6. 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 в стъкларското производство
8.2. Поддържа техническото състояние на оборудването в производството
8.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура, налягане,
вискозитет, маса, дебит и др.)
8.4. Работи с дозиращи устройства, смесителни машини, тип барабанен смесител, конусен смесител, смесител тип „Айрих“ и др.
8.5. Прави характеристика на видовете стъкларски пещи
8.6. Описва режима на работа на пещи с периодичен и непрекъснат производствен цикъл
8.7. Поддържа техническата изправност на оборудването в стъкларското производство
8.8. Уведомява технолога за технически повреди и аварийни ситуации в производството

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

9.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва различни
начини: наблюдение, поява на специфична миризма, светлина, шум, вибрации
и др.
9.2. Подава своевременно информация на технолога/инженера за констатирани отклонения в контролните параметри (температура, налягане, вискозитет,
маса, рН и др.)
9.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки

Специфични за специалност 5241202 „Технология на керамичното производство“
10. Познава видовете 10.1. Обяснява понятието „суровина“ и класифицира суровините, използвани в
процеси в керамичното керамичното производство
производство
10.2. Характеризира основните видове сурови и спомагателни материали според
тяхното приложение
10.3. Описва начините за подготовка на основните и спомагателните суровини – обогатяване, сушене, смилане, пресяване
10.4. Спазва изискванията за транспорт, съхранение и пречистване на суровите
материали
10.5. Описва свойствата на пластичните, непластичните и спомагателните материали в керамичното производство
10.6. Прави разлика между основните типове керамични материали: строителни,
огнеупорни продукти, бяла керамика и технически продукти
10.7. Характеризира видовете керамични продукти според конкретната област,
в която те се използват
10.8. Описва основните технологични процеси и използваното оборудване
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

11. Прилага технологиите в керамичното
производство и познава
използваното оборудване, включително с интегрирано компютърно
управление

11.1. Описва технологичните схеми за приготвяне на керамични маси и за
производство на керамични изделия
11.2. Изпълнява дейности, свързани с приготвяне, претегляне и смесване на
суровини, съставки или обработващи агенти и тяхното добавяне в реакторите
в правилна последователност
11.3. Извършва формуване на керамични изделия от пластична, течна и полусуха маса
11.4. Описва процесите сушене и изпичане (периоди на сушене, диаграма на
сушилния процес, режим на сушене); ангоби, глазури и тяхното предназначение,
декориране и видове декорация
11.5. Разчита информацията, предоставена от контролен компютър
11.6. Спазва изискванията за намаляване замърсяванията на въздуха, водите и
почвите от керамичното производство

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

12.1. Описва предназначението, устройството и принципа на действие на основните апарати, машини и съоръжения в керамичното производство
12.2. Поддържа техническото състояние на оборудването в стъкларското производство
12.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура, налягане, маса, дебит и др.)
12.4. Описва принципа на работа на сушилни и пещи с непрекъснато и периодично действие
12.5. Отстранява повреди на производственото оборудване
12.6. Уведомява технолога за технически повреди и аварийни ситуации в производството

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

13.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва различни
начини: наблюдение, поява на специфична миризма, светлина, шум, вибрации
и др.
13.2. Подава своевременно информация на технолога/инженера за констатирани отклонения в контролните параметри (температура, налягане, вискозитет,
маса, рН и др.)
13.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки

Специфични за специалност 5241203 „Технология на свързващите вещества“
14. Познава видовете
процеси в производството на свързващи
вещества

14.1. Обяснява понятието „суровина“ и класифицира суровините, използвани в
производството на свързващи вещества
14.2. Описва начините за подготовка на основните и спомагателните суровини – обогатяване на кварцов пясък, сушене, раздробяване, смилане, пресяване
14.3. Спазва изискванията за транспорт, съхранение и пречистване на суровите
материали
14.4. Класифицира суровите материали в зависимост от тяхното влияние върху
състава и свойствата на свързващите вещества
14.5. Изброява свойствата на варовите и магнезиалните свързващи вещества,
хидравличните свързващи вещества, получени без и със затапяне, и влиянието
на оксидите върху тях
14.6. Прави кратка характеристика на технологичните процеси изпичане, смилане и следващата допълнителна обработка

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

15.1. Описва технологичната последователност за производството на гипсови,
магнезиални, варови и хидравлични свързващи вещества (получени без затапяне и при затапяне)
15.2. Прави общо описание на технологичните процеси за производство на
портландцимент, на бетони и бетонови изделия
15.3. Изпълнява дейности по приготвяне, претегляне и смесване на суровини,
съставки или обработващи агенти и тяхното добавяне в реакторите в правилна
последователност
15.4. Разчита информацията, предоставена от контролен компютър
15.5. Спазва изискванията за намаляване замърсяванията на въздуха, водите и
почвите от производството на свързващи вещества
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Компетенция

Резултати от ученето

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

16.1. Описва предназначението, устройството и принципа на действие на основните апарати, машини и съоръжения в производството на свързващи вещества
16.2. Описва действието на пещите и машините при производството на портланд
циментов клинкер и получаване на различни видове цимент
16.3. Обслужва сушилни и пещи с непрекъснато и периодично действие
16.4. Наблюдава параметрите на технологичните процеси (температура, налягане, маса, дебит и др.)
16.5. Отстранява повреди в производственото оборудване
16.6. Уведомява технолога за технически повреди и аварийни ситуации в производството

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

17.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като използва различни
начини: наблюдение, поява на специфична миризма, шум, вибрации и др.
17.2. Подава своевременно информация на технолога/инженера за констатирани
отклонения в контролните параметри (температура, налягане, маса, рН и др.)
17.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки

Обучаваният трябва да:

5. Изисквания към материалната база
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 учащ.
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
Практическото обучение се организира като
учебна 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.
Планирането, разположението и оборудването
на учебните лаборатории са съобразени със спецификата на учебната работа, с 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
учебни 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 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 и
органична химия
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по посочените и близки до тях
учебни предмети. Оборудването включва: компютри, демонстрационна 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.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична химия
и инструментални методи
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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, пособия и др. съобразно действащите нормативи.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалното обучение по професията
„Оператор в силикатните производства“ се извършва от квалифицирани преподаватели по теория и
по практика с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „бакалавър“ по 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.
1716

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване,
изменение и съхраняване на длъжностните
разписания и длъжностните характеристики в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия (обн., ДВ, бр. 30 от 2010 г.;
изм., бр. 92 от 2010 г. и бр. 44 от 2011 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. След утвърждаване на длъжностното
разписание или временния задграничен щат
за всяка длъжност се изготвя и утвърждава
длъжностна характеристика. За длъжности в
организационно звено на структурата, които
имат едни и същи наименования, изисквания
за заемане на длъжността по длъжностно
разписание или временния задграничен щат и
еднакви функционални задължения, се изготвя
една длъжностна характеристика.“
§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
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„2. въвеждане в/извеждане от експлоатация,
приемане/снемане от употреба или предоставяне на въоръжение и бойна техника;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. настъпили промени в изискванията за
длъжностите на военнослужещите и цивилните
служители по Класификатора на длъжностите
на военнослужещите и по класификаторите
на длъжностите за цивилните служители по
трудови или служебни правоотношения в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;“.
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. настъпили промени в поставените задачи
и отговорности или преразпределение на задачи
между организационните звена или конкретни
длъжности в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия, в рамките на определената им численост
от личен състав, към датата на извършване на
организационно-щатни промени;
6. извън случаите по т. 1 – 5 по решение
на министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице, след мотивирано
предложение на ръководителите на административни структури от Министерството на
отбраната, ръководителите на структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и от командирите (началниците) на военни
формирования от Българската армия.“
§ 3. В чл. 36, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. за военните формирования от Българската
армия – под ръководството на командващия на
Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили.“
§ 4. В чл. 37 т. 2 се изменя така:
„2. изискванията за конкретната длъжност,
определени в длъжностното разписание и други
административни или нормативни актове;“.
§ 5. В чл. 39, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. настъпили промени в изискванията за
заемане на длъжността, определени в длъжностното разписание и в други административни
или нормативни актове;“.
§ 6. В чл. 43 т. 1 се изменя така:
„1. всички подходящи предходни длъжности,
от които може да се заеме длъжността;“.
§ 7. В таблицата в раздел „ІІ. Образец на поименно длъжностно разписание за Българската
армия и за структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната с изключение на тези
по т. І“ от приложение № 2 към чл. 6, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова колона 3:
„
Звание
3

“
2. Колони с номера от 3 до 14 стават съответно колони с номера от 4 до 15.
Министър: Аню Ангелов
2160
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТE
ЗАПОВЕД № РД-82
от 30 януари 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – тракийски равнец (Achillea thracica) и нейното местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Тракийски
равнец“ в землището на с. Маноле, община „Марица“, област Пловдив, с площ 80,330 дка.
2. Защитена местност „Тракийски равнец“
вк лючва имоти с идентификатор: 47086.6.16,
47086.6.29, 47086.6.15, 47086.6.27, 47086.6.28, по
кадастралната карта и кадастралния регистър
за землището на с. Маноле, община „Марица“,
област Пловдив, одобрена със Заповед РД-18-37
от 8.05.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 80,330 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. строителство, както и поставяне на временно преместваеми обекти;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове;
3.5. залесяване;
3.6. палене на огън.
4. След вл иза не в си ла на за повед та
РИОСВ – Пловдив, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената местност в
кадастралната карта и кадастралния регистър за
землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086, община
„Марица“, област Пловдив.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
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НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 2
от 22 февруари 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решения на общински съвети

Управителният съвет на НКЖФ утвърждава числен състав и председатели на местни комисии,
както следва:
Област Благоевград: община Петрич с председател Борислав Стоянов Коларов и 5-членен
състав; община Сандански с председател Георги
Руменов Трайков и 5-членен съсдтав;
Област Бургас: община Несебър с председател
Димитър Тодоров Транов и 5-членен състав;
Област Варна: община Провадия с председател
Анатоли Стоянов Атанасов и 7-членен състав;
Област Велико Търново: община Полски
Тръмбеш с председател Емил Тасков Цонев и
5-членен състав;
Област Видин: община Белоградчик с председател Пламенка Николова Цекова и 5-членен
състав;
Област Габрово: община Дряново с председател
Нено Бонев Ненов и 7-членен състав; община
Севлиево с председател Калина Стефанова Георгиева и 5-членен състав;
Област Добрич: община Балчик с председател
Марияна Димитрова Ангелова и 7-членен състав;
Област Ловеч: община Тетевен с председател
Милен Ганев Милев и 5-членен състав; община
Троян с председател Ангел Петков Ангелов и
5-членен състав;
Област Монтана: община Брусарци с председател Наталия Руменова Димитрова и 5-членен
състав; община Вършец с председател Олга
Кирилова Яничкова и 5-членен състав; община
Чипровци с председател Георги Михалков Георгиев и 5-членен състав;
Област Пазарджик: община Батак с председател Христо Николов Кълвачев и 5-членен състав; община Панагюрище с председател Илиан
Григоров Григоров и 7-членен състав;
Област Плевен: община Никопол с председател
Любомир Димитров Мачев и 5-членен състав;
община Плевен с председател Милка Цветанова
Якова и 9-членен състав;
Област Пловдив: община Брезово с председател
Стойна Манова Малешкова и 5-членен състав;
община Лъки с председател Пламен Иванов
Райчев и 7-членен състав; община Стамболийски с председател Йовка Александрова Попова
и 5-членен състав;
Област Разград: община Завет с председател
Ахтер Сюлейманов Велиев и 7-членен състав;
Област Сливен: община Котел с председател
Тодор Железчев Тодоров и 5-членен състав; община Нова Загора с председател Данка Митева
Чиликова и 7-членен състав; община Сливен с
председател Борислав Стефанов Павлов и 5-членен
състав; община Твърдица с председател Цветана
Иванова Ненова и 5-членен състав;
Област София: община Божурище с председател Георги Илиев Илиев и 5-членен състав;
община Елин Пелин с председател Йордан Илиев
Йорданов и 7-членен състав; община Пирдоп с
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председател Здравка Николова Червенкова и
5-членен състав; община Правец с председател
Васил Петров Симеонов и 7-членен състав; община Самоков с председател Мариана Николова
Петрова-Вучова и 5-членен състав;
Област Стара Загора: община Казанлък с
председател Петър Николов Косев и 7-членен
състав; община Чирпан с председател Даниела
Иванова Драгийска и 5-членен състав;
Област Шумен: община Каспичан с председател Боряна Андреева Бойчева и 7-членен състав;
Област Ямбол: община Ямбол с председател
Иван Димитров Кърцъков и 5-членен състав.
Поименните числени състави на комисиите,
посочени в решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
управителния съвет.
Новоутвърдените местни комисии са легитимни да извършват дейността си след обнародване
на решението на управителния съвет в „Държавен
вестник“ за числения състав и техния председател
и действат по време на мандата на предложилите
ги общински съвети.
Председател: М. Тотева
2208

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-40-3
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост отчуждавам реална част от ПИ № 1479 от
кв. 150а, местност Сухата река – Ботевградско
шосе – Север с площ на отчуждаваната част
45 кв.м, попадаща в улица от о.т. 71д до о.т.
71а, между кв. 150а и кв. 150б, местност Сухата
река – Ботевградско шосе – Север, при граници:
от изток – УПИ-VI от кв. 150а, от запад – ПИ
1479 от кв. 150б, от север – улица и УПИ-VI за
ЖС, от юг – улица, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен със Заповед № РД-50-697 от 25.07.1999 г.
на главния архитект на София и Заповед № РД09-50-426 от 17.04.2006 г. на главния архитект на
София. Собственици на имота са Александър
Ралчев Стоев – ½ ид.ч., и Чавдар Ралчов Стоев – ½ ид.ч. Определям равностойно парично
обезщетение в размер 10 807 лв., разпределено,
както следва:
А л е к с а н д ъ р Р а л ч е в С т о е в – ½ и д .ч . –
5403,50 лв.;
Чавдар Ралчов Стоев – ½ ид.ч. – 5403,50 лв.
Паричното обезщетение е внесено в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 26 март
2012 г. да започне изплащането по сметка на
правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Кмет: Й. Фандъкова
1881
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РЕШЕНИЕ № 61
от 22 декември 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление № ГР-94-00-12 от 27.01.2011 г. от Катя
Иванова Бъчварова и Трендафил Антонов Трайков – собственици на по 1/2 ид.ч. от ПИ № 031023,
местност с. Житен, за допускане изработването
на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване. Одобрено е задание
със заповед № РД-09-50-231 от 14.02.2011 г. и е
допуснато изработването на проект на плана
със заповед № РД-09-50-262 от 21.02.2011 г. на
главния архитект на Столичната община. Със
заявление № ГР-94-00-12 от 1.03.2011 г. е внесен
в Направление „Архитектура и градоустройство“
проект на план за регулация и застрояване на
местност с. Житен, нов кв. 32-А, УПИ I до VIII
и изменение на плана за улична регулация от о.т.
107в-о.т.107а-о.т.107б и улица-тупик от о.т.107г-о.т.
107д. Проектът е изпратен за съобщаване в район „Нови Искър“ с писмо № ГР-94-00-12/2011 г.
и е съобщен на заинтересуваните лица, като
с писмо изх. № 6602-73 от 13.06.2011 г. – СО,
ра йон „Нови Иск ър“ (вх. № Г Р-94 - 0 0 -12 о т
14.06.2011 г. – СО – НАГ) главният архитект на
район „Нови Искър“ е удостоверил, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
ПИ № 31023 попада в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – плътност на
застрояване 20 %, Кинт. 1,2, минимална озеленена
площ 70 %, максимална кота корниз 10 м (т. 4
от приложението към чл. 2, ал. 3 ЗУТ). С проекта е предвидено разширение на улици от о.т.
107в-о.т.107а-о.т. 107б и улица-тупик от о.т.107го.т.107д. Проектът е съгласуван със „Софийска
вода“ – АД – м. 03.2011 г.; „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – ЕАД, на 8.03.2011 г., представено е заснемане на растителността, съгласувано
с Дирекция „Зелена система“ към Столичната
община, съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО. При тази
фактическа обстановка от правна страна е установено следното: Одобряването на заданието
и допускането на изработването на проект на
подробен устройствен план са извършени при
спазване на изискванията на ЗУТ. Изработеният
проект отговаря на предвижданията на Общия
устройствен план на Столичната община, на изискванията на ЗУТ и на Наредба № 8 за ОСУСП.
Проектът е съобщен при спазване на изискванията
на закона и по него няма представени възражения
от заинтересувани лица по чл. 131 ЗУТ в законоустановения срок. Изменението на профила на
улиците и отнемането на част от ПИ № 31023 за
създаване на тротоар отговаря на изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ и е целесъобразно – налага се
с цел осигуряване преминаването на инженерна
инфраструктура. Осигуряването на тротоара и
създаването на улица-тупик представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният
общински съвет. Проектът е разгледан и приет
от Общинския експертен съвет по устройство на
територията с протоколно решение № ЕС-Г-54 от
28.06.2011 г., т. 14.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 и 3 ЗУТ, приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-54 от 28.06.2011 г., т. 14, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация, местност с. Житен. Промяна
профила на улица от о.т.107а-о.т.107в; улица от
о.т.107а-о.т.107г- о.т.107б; улица от о.т.107г-о.т.107д
по зелените и кафявите линии, цифри, букви и
зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на
местност с. Житен. Създаване на нов кв. 32-А и
образуване на УПИ: I-031023; II-031023; III-031023;
IV-031023; V-031023; VI-031023; VII-031023 и VIII031023, по червените и сините линии, букви и
цифри съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
на местност с. Житен, кв. 32а, УПИ: I-031023;
II- 031023; III-031023; IV-031023; V-031023; VI-031023;
VII-031023 и VIII-031023.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
1859

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ№ 63
от 22 декември 2011 г.
Със Заповед № РД-09-50-1092 от 6.08.2008 г.
на главния архитект на Столичната община е
одобрен проект за план-извадка – ПР и ПЗ на
м. НПЗ „Искър – север – III“, кв. 15, УПИ: ХIII130 – „За чисто производство, складове и офиси“,
XI-13 – „За чисто производство, складове и офиси“, Х-132 – „За складове и офиси“, VI-12 – „Зa
чисто производство, склад и офис“, VII-11 – „За
чисто производство, склад и офис“, III-3 – „За
чисто производство, склад и офис“, XII – „За
трафопост, КО и озеленяване“, IX-33 – „За чисто
призводство, склад и офис“, ХIV-967 – „За производство, склад и КО“; задънена улица по о.т.
328а-327а-327б-327в-327г.
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Заповедта е обжалвана, като е образувано а.х.д.
№ 7208/2008 на АССГ, II отделение, 35 състав. С
окончателно решение същата е отменена в частта є, засягаща поземлен имот № 11, за който е
предвиден УПИ VII-11 – „За чисто производство,
склад и офис“, като в т. 1, касаеща план-извадка – план за регулация, в частта, предвиждаща
създаване на улица по о.т. 328а-327а-327б-327в-327г
и създаване на УПИ ХII – „За трафопост, КО и
озеленяване“, а в т. 2, касаеща план за застрояване, в частта за създаване на УПII ХII – „За
трафопост, КО и озеленяване“. Преписката е
изпратена на главния архитект на СО за ново
произнасяне с одобряване на план в отменените
с решението части съобразно задължителните
указания в мотивите на решението.
С Решен ие № 387 по п ро т окол № 16 о т
10.08.2008 г. на СОС е одобрен ПРЗ на м. НПЗ
„Искър – север – I, II и III“. Същото не отразява
ПРЗ в частта на кв. 15, тъй като такъв е одобрен
с план-извадката. Одобрени са само улиците,
ограничаващи квартала като урегулирана територия. Одобрената улична регулация е съответна
на показаната такава в план-извадката.
Предвид горното в частта на кв. 15, м. НПЗ
„Искър – север – III“ уличната регулация, ограничаваща квартала, е одобрена с Решение № 387,
по протокол № 16 от 10.08.2008 г. на СОС, а
ПРЗ за УПИ: ХIII-130 – „За чисто производство,
складове и офиси“, ХI-13 – „За чисто производство, складове и офиси“, Х-132 – „За складове и
офиси“, VI-12 – „За чисто производство, склад
и офис“, VII-11 – „За чисто производство, склад
и офис“, III-3 – „За чисто производство, склад и
офис“, ХII – „За трафопост, КО и озеленяване“,
IХ-33 – „За чисто призводство, склад и офис“, ХIV967 – „За производство, склад и КО“; задънена
улица по о.т. 328а-327а-327б-327в-327г е одобрен
със Заповед № РД-09-50-1092 от 6.08.2008 г. на
главния архитект на Столичната община.
В изпълнение на влязлото в сила съдебно
решение за одобряване на план в отменените
с решението части съобразно задължителните
указания в мотивите на решението същото е
докладвано пред ОЕСУТ, който с решение по протокол № ЕС-Г-72 от 20.07.2010 г., т. 114, предлага
на главния архитект на СО да издаде заповед за
допускане на устройствена процедура – изработване на проект за ИПРЗ за разглежданата част от
кв. 15 на основание чл. 134, ал. 2, т. 5 ЗУТ, като
се вземе предвид мотивираното предложение на
жалбоподателя.
Със Заповед № РД-09-50-1325 от 30.07.2010 г.
на главния архитект на СО е допуснато да се
изработи проект за ИПРЗ в съответствие с устройствена категория № 20 (Пс), предвидена в
ОУП на СО, като се съобрази влязлата в сила
част от Заповед № РД-09-50-1092 от 6.08.2008 г.
и мотивите на АССГ за отменената є част и при
съобразяване задължителните предписания на
отделите в ДАГ.
С писмо изх. № ГР-70-00-716/06 от 6.08.2010 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Искър“
и до „Чолипак“ – ООД, за сведение и изпълнение.
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С писмо вх. № ГР-70-00-716 от 21.01.2011 г. е
внесен проект за ИПРЗ от „Чолипак“ – ООД, като
заинтересовано лице по чл. 135, ал. 1 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ с обяснителна
записка към него.
С писмо изх. № ГР-70-00-716 от 4.02.2011 г.
проектът е изпратен до район „Искър“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ.
С писмо peг. № 6602-44/8 от 9.06.2011 г. главният архитект на района удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения,
като прилага разписен списък, обратни разписки
и констативен протокол. Допълнително е представен предварителен договор за покупко-продажба
по чл. 15, ал. 3 ЗУТ с нотариална заверка на
подписите на страните по него от 30.06.2011 г., с
който „Ей Джи Ар“ – ООД, като собственик на
поземлен имот № 967 се задължава да прехвърли
на „Чолипак“ – ООД, като собственик на поземлен
имот № 3 10 кв. м от имота си, които попадат в
УПИ III-3, съгласно скица-изчисление на площи
и предварителен договор за покупко-продажба
по чл. 15, ал. 3 ЗУТ с нотариална заверка на
подписите на страните по него от 14.06.2011 г., с
който „Ей Джи Ар“ – ООД, като собственик на
поземлен имот № 967 се задължава да прехвърли
на Николай Антонов Антонов като собственик на
поземлен имот № 11 33 кв. м от имота си, които
попадат в УПИ VII-11 съгласно скица-изчисление
на площи.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС- Г-61 от 12.07.2011 г.,
т. 53, като същият следва да се изпрати в СОС
след актуализиране на съгласуванията с експлоатиращите дружества.
С писмо вх. № ГР-70-00-716/06 от 12.09.2011 г.
са внесени съгласувани проекти със „Софийска
вода“ – А Д – скица към преписка № ТУ-3364
от 9.08.2011 г., и с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД – съгласувана скица на 16.08.2011 г.
С писмо вх. № ГР-70-00-716 от 8.11.2011 г. са
внесени съгласувани проекти с „БТК“ – АД, от
11.10.2011 г. и с „Топлофикация София“ – ЕАД,
от 11.10.2011 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
С влизане в сила на Решение № 2133 от
25.06.2010 г. по а.х.д. № 7208/2008 на АССГ, II
отделение, 35 състав, е отменена Заповед № РД09-50-1092 от 6.08.2008 г. на главния архитект
на Столичнатата община в частта на задънена
улица по о.т. 328а-327а-327б-327в-327г и ПРЗ за
УПИ ХII – „За трафопост, КО и озеленяване“.
Отмяната има обратно действие – от момента
на одобряване на акта.
Предвид горното Заповед № РД-09-50-1092 от
6.08.2008 г. на главния архитект на Столичната
община е влязла в сила само в частта, с която
се одобрява ПРЗ за УПИ: ХIII-130 – „За чисто
производство, складове и офиси“, XI-13 – „За чисто производство, складове и офиси“, Х-132 – „За
складове и офиси“, VI-12 – „За чисто производство,
склад и офис“, VII-11 – „За чисто производство,
склад и офис“, III-3 – „За чисто производство,
склад и офис“, IX-33 – „За чисто производство,
склад и офис“, XIV-967 – „За производство, склад
и КО“.
Преписката е върната на административния
орган за „одобряване на план в отменените с
решението части“.
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Влязлото в законна сила съдебно решение
на АССГ, 35 състав, по адм.д. № 7208/2008 е
задължително за страните по него по смисъла
на чл. 177, ал. 1 АПК и като изпълнително основание по смисъла на чл. 268, т. 2 АПК подлежи
на изпълнение. От друга страна законодателят
в нормата на чл. 304, ал. 1 АПК е предвидил
административнонаказателна отговорност чрез
налагане на глоба на длъжностните лица, които
не изпълнят влязъл в сила съдебен акт.
Предвид горното е налице основание за одобряване на плана – изпълнение на влязъл в сила
съдебен акт.
Нормата, приложима относно компетентността
на органа да одобри ПУП, с който се предвижда
изграждане на обект – публична общинска собственост – улица по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗОС,
когато за реализирането є следва да се отчужди
имот – частна собственост на физически лица, е
тази на чл. 21, ал. 7 ЗОС (ДВ, бр. 54 от 2008 г.),
съгласно която органът, компетентен да одобри
подробния устройствен план, е Столичният общински съвет.
С внесения проект за одобряване на задънена
улица по о.т. 327а-о.т. 327б-о.т. 327в-о.т. 327г-о.т.
327д-о.т. 327е се предвижда именно изграждане
на такъв обект, като същата отнема площи от
поземлен имот № 132 и поземлен имот № 967.
Видно от приложения разписен списък и предварителни договори, имот пл. № 967 е собственост
на физически лица, а имот пл. № 132 е общинска собственост. Предвид горното компетентен
да одобри плана в отменената му част е СОС.
Съдебното решение подлежи на изпълнение от
компетентния към момента на издаване на акта
административен орган.
При одобряване на плана са спазени нормативните изисквания на ЗУТ и актовете по
прилагането му.
С отмяната на задънена улица по о.т. 328а-327а327б-327в-327г УПИ IХ-33 – „За чисто производство, склад и офис“, УПИ VII-11 – „За чисто
производство, склад и офис“ и УПИ III-3 – „За
чисто производство, склад и офис“, остават без
лице към улица, каквото следва да има всеки
УПИ съгласно нормата на чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 ЗУТ.
С оглед на горното и при съобразяване със
задължителните указания на съда относно приложението на чл. 55, таблица 1.3 на приложение
№ 1 и чл. 101 от Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за
планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии е внесен проект за одобряване изменение
на улица от о.т. 327 до о.т. 328 със създаване на
задънена улица по о.т. 327а-327б-327в-327г-327д327е, с ширина на една пътна лента от 4,50 м (при
норматив за ширина за улици от второстепенната
улична мрежа и в производствени и складови
зони 3,50 м) и уширение за обръщане в обратна
посока (автомобилен обръщач) в изпълнение изискването на чл. 115, ал. 3, т. 5 и ал. 4 от Наредба
№ 2 от 29.06.2004 г. и чл. 81, ал. 1 ЗУТ. Улицата
е предвидена с тротоари с ширина 1,50 м.
Със създаването на задънена улица по о.т.
327а-327б-327в-327г-327д-327е и за осигуряване на
нормативната ширина на пътните платна на същата, както и с оглед мотивираното предложение
на жалбоподателя Николай Антонов Антонов,
се налага изменение на плана за регулация и
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застрояване на УПИ XIV-967 – „3a производство,
склад и КО“, които не са отменени от съда и са
влезли в сила.
С прокарване на за дънена улица по о.т.
327а-327б-327в-327г-327д-327е не се изменят влезлите в сила регулационни граници на УПИ:
Х-132 – „За складове и офиси“, VI-12 – „3a чисто
производство, склад и офис“, VII-11 – „За чисто
производство, склад и офис“, III-3 – „За чисто
производство, склад и офис“, IХ-33 – „За чисто
производство, склад и офис“, и северната граница
на УПИ XIV-967 – „3a производство, склад и КО“.
Същите придобиват качеството на лице на УПИ,
което обаче не съставлява ИПР за тях.
ПЗ на УПИ XIV-967 – „За проиводство, склад и
КО“ се изменя с оглед осигуряване на нормативно
изискуемите разстояния и целесъобразност на
застрояването. УПИ ХIV-967 – „За проиводство,
склад и КО“ попада в устройствена категория
по т. 20 (Пс) от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, в която съгласно приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 20, е допустимо предвиденото
застрояване. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху застроителната част на
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
ИПЗ се одобрява при спазване изискването на
чл. 35, ал. 2 ЗУТ, като не се допускат намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията є не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столичната община.
На основание влязло в сила съдебно решение
по а.х.д. № 7208/2008 на АССГ, II отделение, 35
състав, при съобразяване на задължителните
указания в мотивите на същото и на основание
чл. 267 във връзка с чл. 268, т. 2 АПК, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
ЗУТ, чл. 55, таблица 1.3 на приложение № 1,
чл. 101 и чл. 115, ал. 3, т. 5 и ал. 4 от Наредба
№ 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии, чл. 81, ал. 1, чл. 35,
ал. 2, чл. 108, ал. 5, чл. 26, ал. 1, чл. 35 и чл. 30,
ал. 3 ЗУТ, устройствена категория по т. 20 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-72 от 20.07.2010 г., т. 114,
№ ЕС-Г-61 от 12.07.2011 г., т. 53, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. НПЗ „Искър – север – III“, кв.
15, с изменение на улица от о.т. 327 до о.т. 328 за
създаване на задънена улица по о.т.327а-о.т. 327бо.т.327в-о.т.327г-о.т.327д-о.т.327е и изменение на
план за регулация на УПИ ХIV-967 – „За складове
и офиси“ за създаване на нов УПИ ХIV-967 – „За
складове и офиси, по кафявите и зелените линии,
цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на м. НПЗ „Искър – север – III“,
кв. 15, УПИ ХIV-967 – „За складове и офиси“,
съгласно приложения проект.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
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Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 22
от 26 януари 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с входящ № ГР-94-В-104 от 3.12.2009 г. от
Венко Евтимов Евтимов, Людмила Антониова
Евтимова, Волен Венков Евтимов и Илинда
Венкова Евтимова като собственици съответно:
първите двама на поземлен имот с № 1866, третият на поземлен имот № 1867 и последната на
поземлен имот № 1865 и УПИ ХIII-76, с искане за
допускане на устройствена процедура – изработване на ПУП – план-извадка – ИПРЗ за посочените
имоти в кв. 16, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“.
Към заявлението са приложени: писмо per.
№ АБ-94-00-1201 от 20.11.2009 г., скици за УПИ
ХIII-76, имот № 1867, имот № 1866, имот № 1865,
имот № 1868, нотариален акт № 159, том LLLIII,
дело № 31219 от 10.12.1993 г. за реална част от
имот пл. № 75, нотариален акт № 139, том LLXLIV,
дело № 28470 от 20.12.1996 г. за реална част от
имот пл. № 75, нотариален акт № 29, том I, per.
№ 447, дело № 28 от 13.03.2001 г. за УПИ ХIII107, нотариален акт № 136, том I, per. № 1966,
дело № 132 от 10.12.2001 г. за УПИ VI-104, нотариален акт № 13, том I, per. № 668, дело № 13
от 29.01.2004 г. за имот пл. № 76, мотивирано
предложение за изменение, извадка от ПРЗ на
НПЗ „Хладилника – Витоша“, кв. 16, заверено
от главен проектант арх. Й. Кирков, задание за
проектиране.
Заявлението е разгледано от ОЕСУТ, като
с протокол № ЕС-Г-28 от 23.03.2010 г., т. 5, е
взето решение за приемане на мотивираното
предложение.
С решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г32 от 6.04.2010 г., т. 5, е коригирано предходното
решение, като е предложено на главния архитект
на СО да издаде заповед за устройствена процедура – план-извадка – ПРЗ при спазване на
изискванията на отделите в ДАГ.
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Със Заповед № РД-09-50-771 от 25.05.2010 г. е
допуснато изработване на план извадка – ПРЗ в
обхват на посочените имоти.
С писмо изх. № ГР-94-В-104 от 27.05.2010 г.
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до район „Лозенец“.
Със заявление вх. № ГР-94-В-104 от 24.06.2010 г.
е внесен за одобряване проект за ПИ – ПРЗ с
обяснителна записка, съгласувана с проектанта
на ПРЗ м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – инж.
Терзиев, контролно заснемане на съществуващата
растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверено от
дирекция „Зелена система“ при СО на 23.06.2010 г.
по вх. № 7000-СП-677 от 21.06.2010 г., и 4 бр.
пълномощни.
Извадката от ПРЗ е подпечатана от „Софийска вода“ – АД, с данни за ВиК мрежите и съгласувана от главен проектант на ПРЗ на НПЗ
„Хладилника – Витоша“ за УПИ ХIII-76, 1865,
1866, 106 на 9.07.2010 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо per. № АБ-66-02-182
от 17.08.2010 г. възражения срещу същия няма
получени.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ и
с решение по протокол № ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г.,
т. 15, е дадено служебно предложение проектът
да се придружи с извадка от действащия застроителен план.
С решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-82
от 28.09.2010 г., т. 3, проектът е приет.
Предс та вен е п ред вари т елен дог овор о т
25.10.2010 г., сключен между заявителите за съгласие за образуване на съсобствен УПИ при квоти,
съответстващи на правото им на собственост
върху старите имоти.
С писмо peг. № 9401-352 от 14.10.2011 г. е изпратен предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5
ЗУТ с peг. инд. РД-561-192 от 9.08.2011 г., с който
Столичната община се задължава да прехвърли
на заявителите при равни квоти правото на
собственост върху реална част от имот № 106,
попадащ в УПИ ХIII-76, 106, 1865, 1866, 1867.
При тази фактическа обстановка се установява
от правна страна следното:
Искането за ПИ – ИПРЗ е направено от заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1 във връзка
с ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на имоти с
№ 1866, 1865, 1867 и УПИ ХIII-76 – предмет на
изменението.
За територията на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ е възложено изработването на ПРЗ с писмо
изх. № ГР-07-00-64 от 27.05.2009 г.
С протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-75 от 23.07.2010 г.,
т. 6, е приет предварителният проект на ПРЗ на
м. НПЗ „Хладилника – Витоша“.
За територията има действащ план за регулация, съгласно който имотите на заявителите
попадат в УПИ ХIII-76, XIV-106, XX-106, XXI-104,
XXII-107, кв. 16, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“.
Внесеният проект изменя действащия ПУП, но
няма техническа възможност за обвързване със
същия, поради което на основание чл. 133, ал. 1
ЗУТ планът извадка се изработва като проект за
план за регулация и застрояване.
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Налице са основания по чл. 133, ал. 1 и 2 и
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ за одобряване на план
извадка – ПРЗ.
За изменението на действащия план е налице
основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на
всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2,
т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ИПРЗ от
компетентния за това орган, внесен е проект и
са изпълнени предписанията в допускането, проектът е изработен като изменение на действащия
ПУП след възлагане изработването на цялостен
план за м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, приет
от ОЕСУТ предварителен проект и е съгласуван
от проектанта на същия арх. Йордан Кирков.
Проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотът попада в устройствена зона „Смф“,
в която съгласно приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 12, е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е „за КО и ЖС“. Показателите
в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С посоченото е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
ПР се състои в обединяване на имоти с № 76,
1865, 1866, 1867 и имот № 106 – улица-тупик от
о.т. 44а – о.т. 44б в общ УПИ ХIII-76, 106, 1865,
1866, 1867 по имотни граници.
Съгласие за обособяване на съсобствен УПИ
от заявителите при квоти, съответстващи на
правото им на собственост върху имотите, е
изразено в представения по административната
преписка предварителен договор от 25.10.2010 г.
С предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и
5 ЗУТ с peг. инд. РД-561-192 от 9.08.2011 г. Столичната община се задължава да прехвърли на
заявителите при равни квоти правото на собственост върху реална част от имот № 106, попадащ
в УПИ ХIII-76, 106, 1865, 1866, 1867.
С това е спазено изискването на чл. 15, ал. 3
и 5 ЗУТ.
Одобряването на улица от о.т. 9-8-7-7а осигурява спазване изискването на чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Предвиденото застрояване „г+3“, „г+5“ е
допустимо, тъй като в устройствена зона „Смф“
няма ограничение за макс. кота корниз.
Планът за застрояване се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 2
и 4 и чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за плана за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ. Не
се предвижда разходване на бюджетни средства.
С п роек та се п ред ви ж да изг ра ж да не на
обект – публична общинска собственост – улица
от о.т. 9-8-7-7а по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗОС, и
съгласно правомощията, предвидени в чл. 21, ал. 7
ЗОС, органът, компетентен да приеме подробния
устройствен план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската собственост,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 5,
чл. 133, ал. 1, 2 и 4, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ, устройствена категория по т. 12 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г., т. 15,
и № ЕС-Г-82 от 28.09.2010 г., т. 3, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план извадка – план за
регулация на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“,
кв. 16, УПИ ХIII-76, 1865, 1866, 1867, 106 – „за
КО и ЖС“; улица по о.т. 9-8-7-7а по червените
и сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план извадка – план за
застрояване на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“,
кв. 16, УПИ XIII-76, 1865, 1866, 1867, 106 – „за КО
и ЖС“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
1801

Председател: Е. Герджиков

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 61
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява:
1. Подробен устройствен план – парцеларен
план: Подземен електропровод 33 kV/110 kV,
оптична кабелна линия, свързващи 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с.
Тригорци, община Балчик, с Възлова станция
„Тригорци“, с. Тригорци, община Балчик.
2. Транспортно-комуникационен план за подоб
ряване на съществуващи пътища, публична общинска собственост: ПИ № 73095.25.51; 73095.27.40;
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73095.31.25; 73095.31.26; 73095.27.39; 73095.22.10;
73095.22.13; 73095.37.17; 73095.23.54; 73095.29.26 и
73095.18.29 – полски пътища в землището на с. Тригорци, община Балчик; ПИ № 67951.19.2 – полски
път в землището на с. Соколово, община Балчик,
и ПИ № 24387.28.36 – полски път в землището на
с. Дъбрава, община Балчик, за достъп до 14 бр.
ветрогенератори, разположени в землището на с.
Тригорци, община Балчик, за срока на тяхното
изграждане и експлоатация.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК общинският
съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически
интереси на дружеството и предотвратяването
на труднопоправими вреди, които биха могли
да настъпят от закъснението на изпълнението
на акта.
2199

Председател: В. Лучиянов

РЕШЕНИЕ № 62
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява:
1. Подробен устройствен план – парцеларен
план: Подземен електропровод 33 kV, оптична
кабелна линия, свързващи 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово,
община Балчик, с Възлова станция „Тригорци“,
с. Тригорци, община Балчик.
2. Транспорт но-ком у никационен п лан за
подобряване на съществуващи пътища, публична общинска собственост: ПИ № 67951.54.63,
67951.55.49, 67951.25.58, 67951.25.59, 67951.37.59,
67951.34.50, 67951.24.36, 67951.13.42, 67951.24.36,
67951.24.37, 67951.37.58, 67951.36.61, 67951.44.52,
67951.15.44, 67951.22.60, 67951.22.58, 67951.15.42,
67951.16.42, 67951.11.24, с начин на трайно ползване „полски пътища“ и ПИ № 67951.48.28 с начин
на трайно ползване „ведомствен път“ по КК на
с. Соколово, община Балчик, за достъп до 16 бр.
ветрогенератори, разположени в землището на
с. Соколово, община Балчик, за срока на тяхното
изграждане и експлоатация.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК общинският
съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически
интереси на дружеството и предотвратяването на
труднопоправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта.
2200

Председател: В. Лучиянов

РЕШЕНИЕ № 63
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 62788.26.65 по кадастралната карта на с.
Рогачево, община Балчик, заедно с предвидения
начин на застрояване и отреждане за „Пп“ (производство на риба и зеленчуци).
2201

Председател: В. Лучиянов
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РЕШЕНИЕ № 71
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план: Подземен електропровод Ср.Н kV и оптичен кабел за
захранване на вятърни генератори, намиращи
се в ПИ № 18160.106.77, 18160.108.53, 18160.24.72,
18160.21.40, 18160.56.83, 18160.56.85, 18160.61.50,
18160.28.37, 18160.28.39, 18160.107.51, 18160.105.67,
18160.105.69, 18160.42.35, 18160.107.46, 18160.30.59,
18160.30.60 в землището на с. Гурково, община
Балчик.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК общинският
съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически
интереси на дружеството и предотвратяването
на труднопоправими вреди, които биха могли
да настъпят от закъснението на изпълнението
на акта.
Председател: В. Лучиянов
2202
РЕШЕНИЕ № 72
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план „Подземен
електропровод 110 kV и оптичен кабел между
подстанция 110/СрН, намираща се в част от
ПИ № 18160.106.82, с. Гурково, община Балчик,
и подстанция ВС 110 kV „Тригорци“, намираща
се в ПИ № 73095.501.514 по плана на с. Тригорци, община Балчик“ за захранване на вятърни
генератори, намиращи се в ПИ № 18160.106.77,
18160.108.53, 18160.24.72, 18160.21.40, 18160.56.83,
18160.56.85, 18160.61.50, 18160.28.37, 18160.28.39,
18160.107.51, 18160.105.67, 18160.105.69, 18160.42.35,
18160.107.46, 18160.30.59, 18160.30.60 в землището
на с. Гурково, община Балчик.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК общинският
съвет допуска предварително изпълнение на решението с оглед защитата на важни икономически
интереси на дружеството и предотвратяването
на труднопоправими вреди, които биха могли
да настъпят от закъснението на изпълнението
на акта.
Председател: В. Лучиянов
2203

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 54
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 60, чл. 62,
ал. 9 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ и Решение № КЗЗ-23 от
20.12.2011 г. на Комисията за земеделски земи при
МЗХ Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен имот
№ 066063, образуван от имоти с кадастрални
№ 066023, 066045 и 066049, намиращ се в м. Котката, землището на гр. Етрополе, с цел промяна
предназначението на земеделската земя „За
разширение на нов гробищен парк“ при следните
условия:
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застрояване в устройствена зона от разновидност „Оз“(устройствена зона за озеленяване) със
следните устройствени показатели:
плътност на застрояване (Пзастр.) – макс. 10 %,
интензивност на застрояване (Кинт.) – макс. 0,8, и
минимална озеленена площ – 70 %, съгласно приетата графична част на проектната документация.
На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Етрополе до Административния
съд – София област.
2294

Председател: Хр. Андреев

РЕШЕНИЕ № 55
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 3, протокол № 13
от 26.10.2011 г. на Общинския експертен съвет и
Решение № К-9 от 2.10.2011 г. на комисията по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр.
Етрополе, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване за
поземлен имот с № 000608, намиращ се в урбанизирана територия – бивш стопански двор,
землище гр. Етрополе, с отреждане за „сградоцентрала на МВЕЦ „Малък Искър“. С ПЗ се
предвижда предимно производствена (Пп) устройствена зона с устройствени показатели: височина
на сградите – 10 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – 80 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – 2,5, минимална озеленена площ – 20 %,
начин на застрояване – свободно.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе
и сервитут на напорен тръбопровод от водохващането на р. Малък Искър до МВЕЦ „Малък
Искър“ в поземлен имот № 000608, стопански двор,
землище гр. Етрополе. Трасето на тръбопровода
е с дължина 2038 м и преминава през следните
имоти: ПИ № 000469, път ІІ-37 (Етрополе – Златица) с № 71, р. Малък Искър, с № 153 и 460, и
ПИ № 000608 съгласно регистъра на засегнатите
територии.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Етрополе пред Административния съд – София
област.
2295

Председател: Хр. Андреев

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 90
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект
за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, както и приложените ел. и В
и К схеми за захранване на ПИ 000842, 000843,
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020104 и 020066 в местностите С. Васил Левски и
Кетелника, землище с. Васил Левски, във връзка
с промяна предназначението на земята.
Проектът предвижда за ПИ 000842 да се
образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ)
000842 – производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични централи в местност С. Васил Левски, за
ПИ 000843 да се образува нов УПИ 000843 – производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични централи
в местност С. Васил Левски, за ПИ 020104 да
се образува нов УПИ 020104 – производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични централи в местност
Кетелника, и за ПИ 020066 да се образува нов
УПИ 020066 – производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични централи в местност Кетелника,
всички имоти в землището на с. Васил Левски, и
застрояване в тях при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона е предимно промишлена
(Пп).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Ст. Карагенски
2204

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 43
от 20 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Симеоновград, одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) за обект „Трасе
на подземен хибриден оптичен кабел топ OPUG
от стълб № 36 на ВЛ 220 kV „Константиново“
до ЛАЗ в командна сграда в новата ОРУ 400
kV на подстанция „Марица Изток“, землище с.
Пясъчево, община Симеоновград.
Председател: А. Петров
2205

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 12
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява допълнение на специализирана
план-схема към действащия ПУП за подземна
кабелна канална система за коаксиални кабели
на „Близу медиа енд броубенд“ – ЕАД, София,
в рамките на строителните граници на гр. Търговище съгласно графичната част.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател: С. Али
1812
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РЕШЕНИЕ № 13
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване
за поземлен имот № 028019 по К ВС за землището на с. Стра жа, община Търговище, с
който се измен ят очертани ята на у твърдената
площадка и се определ ят новите граници на
застрояването.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
1813

Председател: С. Али

РЕШЕНИЕ № 14
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасето на кабел за присъединяване
на фотоволтаична централа в ПИ № 001065 по
КВС за землището на с. Буховци, община Търговище, към електроразпределителна мрежа през
поземлените имоти № 001012, 002001, 003035,
003033, 000122, 001007, 001073 и 003044 по КВС
за с. Буховци.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
1814

Председател: С. Али

РЕШЕНИЕ № 15
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирана план-схема към
ПУП за елементи на техническата инфраструктура
за поземлени имоти № 013063 и 013015 по картата
на възстановената собственост за землището на
с. Пайдушко, община Търговище, с който имотът
се отрежда „за фотоволтаична централа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
1815

Председател: С. Али
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РЕШЕНИЕ № 16
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирана план-схема към
ПУП за елементи на техническата инфраструктура
за поземлени имоти № 001001 и 001065 по картата
на възстановената собственост за землището на
с. Божурка, община Търговище, с който имотът
се отрежда „за фотоволтаична централа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
1816

Председател: С. Али

РЕШЕНИЕ № 17
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000136 по
картата на възстановената собственост за землището на с. Копрец, община Търговище, с който
имотът се отрежда „за жилищно застрояване“ и
за него се определя устройствена зона за ниско
застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
1817

Председател: С. Али

ОБЩИНА ШАБЛА
РЕШЕНИЕ № 24
от 28 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 9 от 26.02.2010 г.
на ОЕСУТ във връзка с докладна записка с вх.
№ К-177 от 12.12.2011 г. Общинският съвет – гр.
Шабла, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – подземен електропровод, свързващ ветрогенератор, изграден в
ПИ 83017.101.304 до жере стълб в ПИ 83017.34.3,
засягащ следните имоти: ПИ 83017.101.45 – нива
на Община Шабла, ПИ 83017.101.24 – нива на Община Шабла, ПИ 83017.101.168 – полски път, ПИ
83017.101.165 – път ІV клас, ПИ 83017.34.21 – път
ІV клас, ПИ 83017.34.3 – нива на Николай Иванов
Стойчев, всички в землище гр. Шабла.
Решението е окончателно и не подлежи на
обжалване.
1818

Председател: Ж. Спасов
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ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 38
от 30 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и
чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА във връзка с чл. 129,
ал. 1, чл. 193, ал. 4 и 5 ЗУТ, чл. 287, ал. 4 от
Закона за електронните съобщения и чл. 61 от
Наредбата за реда на придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост (НРПУРИВОбС) Общинският съвет – с.
Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Кабелна
електронна съобщителна мрежа от км 13+467 на
републикански път I-5 „Русе – Велико Търново“
до с. Пиргово, община Иваново“.
2. Учредява безвъзмездно право на прокарване на оптичен кабел през имоти публична
общинска собственост № 000320 – полски път,
№ 000330 – полски път, № 000451 – полски път,
№ 000316 – полски път, № 000308 – полски път,
№ 000307 – пасище, мера, и № 000352 – дере,
в землището на с. Пиргово, община Иваново,
област Русе.
3. Възлага на кмета на Община Иваново да
предприеме необходимите действия по т. 1 и 2
от решението.
2121

Председател: Д. Данев

ОБЩИНА С. МАКРЕШ,
ОБЛАСТ ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 25
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и 23 ЗМСМА
във връзка с чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 и
чл. 31 ЗАТУРБ Общинският съвет – с. Макреш,
закрива кметства Киреево и Подгоре.
2164

Председател: П. Велков

ОБЩИНА С. РУЖИНЦИ,
ОБЛАСТ ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 51
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 31
ЗАТУРБ Общинският съвет – с. Ружинци, реши:
Закрива следните кметства на територията на
община Ружинци: кметство с. Черно поле, кметство с. Гюргич, кметство с. Плешивец, кметство
с. Дражинци, кметство с. Тополовец и кметство
с. Динково.
Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: Ив. Иванов
2163
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3. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни
материали, в площ „Сухата скала“, разположена на
територията на община Суворово, област Варна.
2224
4. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни
материали, в площ „Белите камъни“, разположена
на територията на община Суворово, област Варна.
2225
1. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-2 от 15.02.2012 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-62 от 10.11.2011 г.
за обект „Възстановяване на външна ограда
и ремонт на кабини за контрол на Граничния
контролно-пропускателен пункт „Лесово – Хамзабейли“ със забележка: „Разрешава се на Областния управител на област Ямбол да извърши
предвидените строително-монтажни работи за
обект „Възстановяване на външна ограда на
Граничния контролно-пропускателен пункт „Лесово – Хамзабейли“ в съответствие с одобрения
на 10.11.2011 г. технически инвестиционен проект
в частта му, предмет на оценка на представен
Доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите“. Допуснато
е предварително изпълнение на заповедта на
основание чл. 60 АПК. На основание чл. 60, ал. 4
АПК предварителното изпълнение на заповедта
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството в 3-дневен
срок от съобщаването му. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
2279
9. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за доцент по професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Физика“ към Департамента по приложна физика със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Техническия университет – София, ДПФ,
каб. 10413, тел. 965 31 04.
2320
23. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка c Решение № 320 от 19 май 2011 г. на
Министерския съвет и чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование обявява конкурс за
учебната 2011/2012 г. за редовни докторанти по
следните научни специалности:

ВЕСТНИК
№
Област на
по висше образоред
вание
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Редовно

7. Здравеопазване и спорт
7.2

Нефрология

1

7.3

Пластична и естетична 1
хирургия

7.4

Психиатрия

1

7.5

Обща медицина

1

За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
2010 г.: 1. заявление до ръководителя на научната организация; 2. автобиография; 3. диплом
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. други документи,
удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 5. квитанция за внесена
такса за явяване на конкурсен изпит – за изпита
по специалността и изпита по чужд език – 100 лв.;
таксите се внасят в клона на банка „УниКредит
Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите за докторанти
следва да имат предвид, че докторантът има права
по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 12 и задължения съгласно
чл. 71 от Закона за висшето образование. Полага
се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски,
френски и испански). На основание ПМС № 127
от 2011 г. докторантите заплащат еднократна
такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Адрес
за справки, контакти и подаване на документи:
Пловдив, бул. В. Априлов 15А, научен отдел: М.
Славчева и Ем. Месробович, тел. 602 224, 644 001.
2184
27. – Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за професор по 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност (счетоводство,
контрол и анализ в застраховането) със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документни – във ВУЗФ, София, кв.
Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел. 4015813, 4015812, 4015811.
2269
28. – Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за
главен асистент по 05.02.07 счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документни – във ВУЗФ,
София, кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция
„Учебна дейност“, тел. 4015813, 4015812, 4015811.
2270
56. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София,
обявява конкурси за доцент по специалността
„Молекулярна биология“ за нуждите на секция
„Молекулярна биология на клетъчния цикъл“ и
главен асистент по специалността „Молекулярна
биология“ за нуждите на секция „Структура и
функция на хроматина“ със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
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„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
2209
10 7. – И н с т и т у т ът з а л и т е р а т у р а п р и
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по 05.04.01 теория и история на литературата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая
704, тел. 02/971-70-56.
2268
1417. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София,
обявява конкурс за доцент по 03.01.42 урология
към Клиниката по урология със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи:
бул. Тотлебен 21, София, тел. 9154400.
2293

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Специализирана болница за активно лечение
по кардиология“ – ЕАД, със седалище София
и адрес на управление бул. Г. М. Димитров 1,
представлявано от изпълнителния директор д-р
Сотир Марчев; „Специализирана болница за
активно лечение по кардиология Варна“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж. к.
Чайка, ул. Никола Вапцаров 1, представлявано от
изпълнителния директор проф. Николай Пенков;
„Специализирана болница за активно лечение
по кардиология Ямбол“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Д. Благоев 69,
представлявано от изпълнителния директор д-р
Мариян Ингилиев, и „Специализирана болница за
активно лечение по кардиология Велико Търново“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
Велико Търново, бул. България 38, представлявано
от изпълнителния директор д-р Нора Цветкова,
чрез пълномощника им адв. Ивайло Боев на т. 7.8
от глава 4 от приложението към член единствен
на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт по „Кардиология“, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 11 от 2010 г.; изм., бр. 67 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 92 от 2010 г.; доп., бр. 79 от 2011 г., в сила от
1.11.2011 г.), по което е образувано административно дело № 12412/2011 по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение.
2210
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Любен Захариев Георгеив против Решение
№ 25, прието с протокол № 3 от 23.11.2011 г. от
Общинския съвет – Благоевград, с което се изменя т. 1.4 към раздел I от приложение № 1 на
Тарифата за конкретните размери на местните
такси и цени на услуги, предоставяни от Община
Благоевград, към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Благоевград,
по което е образувано адм.д. № 38/2012 по описа
на Административния съд – Благоевград.
2313

ВЕСТНИК
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А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Тохун“ – ООД, от Поморие, ул. Княз Борис
47, против Решение № 25, прието на заседание,
проведено на 22.12.2011 г. и отразено в протокол
№ 4 от 22.12.2011 г., на Общинския съвет – гр. Поморие, с което е приета Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 11 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги и права на територията на община
Поморие. По жалбата е образувано адм. дело
№ 112/2011.
2319
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Гинка Борисова Косева, Кристиан Косев Косев, Желязко Косев Косев са оспорили Заповед
№ РД-09-921 от 23.11.2010 г. на кмета на Община
„Марица“, с която е одобрен проект за изменение
на ПУП – ПРЗ за УПИ ХI-694 в кв. 62 по плана
на с. Скутаре, като се извърши делба и се образуват два нови УПИ XI ХI-1657 с площ 400 кв.м
и ХХIII-1658 с площ 1031 кв.м съгласно линии,
щрихи и надписи в зелен цвят за регулацията,
червени ограничителни линии и котировки в черен
цвят за застрояването, както и матрица в син цвят
с устройствени показатели за зона Жм: Н – помалка от 10, плътност – до 60 %, кинт. – до 1,2,
озеленяване – мин. 40 %, свободно застрояване.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 3356/2011 е насрочено
за 28.03.2012 г. от 14,30 ч.
2197
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че „Апекс
11“ – ЕООД, ЕИК 115025697, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Георги Бенев
11, представлявано от Алекси Георгиев Алексиев – управител, е оспорило Заповед № 11ОА-2185
от 30.08.2011 г. на кмета на Община Пловдив, с
която е одобрено изменение на ПУП – план за
улична регулация за улица от ГУМ на гр. Пловдив, част от Северна тангента, по предвиждане
на ОУП на гр. Пловдив с местоположение кв. 1
от плана на кв. Д. Петров, кв. 14 и 12 по плана
на кв. СИЗ – VI част, като се одобрява улицата, означена с радиуси и широчини между о.т.
№ 569 – о.т. № 566 – о.т. № 565 – о.т. № 561 и о.т.
№ 568 – о.т. № 567 – о.т. № 564 – о.т. № 563 – о.т.
№ 562 с обща широчина 21 м и пътно платно с
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широчина 14 м и 10,50 м при кръстовището; о.т.
№ 562 – о.т. № 554 – о.т. № 570 и от осова точка № 556 – о.т. № 552 – о.т. № 550 до о.т. № 254
(идентична с о.т. № 251) с широчина на пътни
платна 10,50 м; 14 м при кръстовище и обща за
директно трасе 25 м по означеното за регулацията
с кафяв цвят, надписи и зачертавания и елементи
на улицата със зелен цвят, за което е образувано
адм.д. № 76 за 2012 г., първо отделение, III състав.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, чрез заявление, което съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересовано
лице на заявителя. Административно дело №
76/2012 е насрочено за 17.04.2012 г. от 9 ч.
2274
Варненският районен съд, XII състав, призовава Иван Павлов Димитров с последен адрес Варна,
ж.к. Младост, бл. 107, вх. 02, ет. 01, ап. 002, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.04.2012 г.
в 14,30 ч. като заинтересована страна по гр.д.
№ 14789/2011, заведено от Васил И. Маджуров и
Керанка И. Гугоманова. Ответникът да посочи
съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
2272
Варненският районен съд, XXVI състав, на
основание чл. 562, ал. 2 ГПК и съгласно заповед
от 21.11.2011 г. по гр.д. № 19947/2011 по описа на
XXVI състав указва на Иван Красимиров Кръстев
с местожителство във Варна, ул. Баба Тонка 14,
вх. Б, ап. 64, в качеството му на държател на временно удостоверение № 1 от 30.06.2000 г., издадено
от „Сънрайс“ – АД, ЕИК 103564515, удостоверяващо право на собственост върху 250 акции от
уставния капитал, и временно удостоверение №
2 от 30.06.2000 г., издадено от „Сънрайс“ – АД,
ЕИК 103564515, удостоверяващо право на собственост върху 250 акции от уставния капитал,
да заяви своите права най-късно до съдебното
заседание, насрочено на 24.04.2012 г. от 11 ч., като
го предупреждава, че в случай, че не стори това,
удостоверенията ще бъдат обезсилени.
2315
Варненският районен съд, ХХХІІІ състав,
призовава Азад Ахмад Омар, роден на 22.08.1977 г.
в гр. Халеп, Сирия, гражданство – Сирия, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.06.2012 г.
в 14 ч. като ответник по гр. д. № 19457/2011 по
описа на Варненския районен съд, заведено от
Нина Янчева Ахмад Омар за иск по чл. 49, ал. 1
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СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2180
Варненският районен съд, XVIII състав, призовава Веселин Димитров Андреев с неизвестен
адрес, да се яви в съда в канцеларията на деловодството на 18-и състав в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от жалбата и приложенията към нея като заинтересована страна
по гр.д. № 12028/2011 по описа на съда, заведено
от Станка Петрова Йонкова, с правно основание
§ 4в ЗСПЗЗ. При неявяване книжата ще се смятат
редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2181
Плевенският районен съд на основание чл. 562,
ал. 2 ГПК издава заповед от 16.02.2012 г. в полза на
молителя Таня Венциславова Кутуева от Плевен,
ул. Петко Каравелов 20, ап .2, имаща права върху
временно удостоверение с № 2008-943 за 3673 поименни акции, емисия 2008 г., с емисионна стойност
1 лв. и номинална стойност 1,02 лв., издадени от
„ПроКредитРазвитие“ – ЕАД, с ЕИК 175198547,
като по силата на посоченото временно удостоверение молителят Таня Венциславова Кутуева
от Плевен е вписан в книгата на акционерите на
„ПроКредитРазвитие“ – ЕАД, с ЕИК 175198547,
като собственик на 3673 поименни акции, емисия
2008 г., с емисионна стойност 1 лв. и номинална
стойност 1,02 лв. Кани държателя на описаното
по-горе временно удостоверение с № 2008-943 за
3673 поименни акции, емисия 2008 г., с емисионна
стойност 1 лв. и номинална стойност 1,02 лв.,
издадени от „ПроКредитРазвитие“ – ЕАД, с ЕИК
175198547, да заяви своите права, произтичащи
от тях, до 18.05.2012 г. в 9 ч., за когато съдът насрочва открито съдебно заседание по произнасяне
по обезсилване на временните удостоверения,
като предупреждава държателя, че в противен
случай удостоверението ще бъде обезсилено, и
нарежда да не се извършват никакви плащания
от „ПроКредитРазвитие“ – ЕАД, с ЕИК 175198547,
на приносителя на посоченото временно удостоверение с № 2008-943 за 3673 поименни акции,
емисия 2008 г., с емисионна стойност 1 лв. и
номинална стойност 1,02 лв.
2314
Провадийският районен съд призовава Зоя
Манолова Мирчева с последен адрес София,
ж.к. Красна поляна, част ІІ, № 7, вх. А, ет. 6, ап.
30, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
9.05.2012 г. в 9 ч. (резервна дата 16.07.2012 г. в 10 ч.)
като ответница по гр. д. № 62/2008, заведено от
Андон Атанасов Тодоров и Димитър Атанасов
Тодоров, Иван Недков Иванов, по чл. 108 ЗС.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2271
Софийският районен съд, 44 състав, призовава
Индришка Колева Шишкова и Корнелия Ленемарова Колева, с неизвестни адреси, да се явят в
съда на 26.04.2012 г. в 14,30 ч. като ответници по
гр. д. № 9010/2008, заведено от Георги Захариев
Георгиев, Марийка Бонева Стоева, Христо Бонев
Колев и Детелина Бонева Георгиева, за вещен
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иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2273
Софийският районен съд, 25 състав, призовава
ответника Владимир Петров Владов с последен
известен адрес София, ж. к. Младост 3, бл. 313,
вх. 3, ет. 14, ап. 95, сега с неизвестен адрес и го
уведомява, че следва да се яви в съдебното заседание на 8.03.2012 г. Делото е с правно основание
чл. 14 ЗСПЗЗ.
2321
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д.
№ 721/2011 по предявено на 11.08.2011 г. мотивирано искане (искова молба), вписана в СВ при
АВ – Плевен, Ловеч и Никопол на 12.08.2011 г.,
от КУИППД – София, против ответниците Ангел
Петров Петров с постоянен адрес Плевен, ул. Ангел
Кънчев 6А, ет. 3, ап. 8, Петя Димитрова Петрова
с постоянен адрес Плевен, ул. Ангел Кънчев 6А,
ет. 3, ап. 8, и Полина Ангелова Петрова чрез законните є представители Ангел Петров Петров и
Петя Димитрова Петрова с постоянен адрес Плевен, ул. Ангел Кънчев 6А, ет. 3, ап. 8, за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 3 532 727,56 лв., а именно:
От Ангел Петров Петров и Петя Димитрова
Петрова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Земеделска земя, намираща се в землището
на гр. Плевен, а именно: овощна градина с площ
1,700 дка, пета категория, в м. Майтапа, съставляваща имот № 249002 по картата на възстановената собственост на землище гр. Плевен, при
съседи: имот № 249001 – овощна градина насл. на
Христо Атанасов Мишев, имот № 000780 – местен
път на общината, № 249003 – овощна градина на
Иванка Генова Бочева, имот № 249013 – овощна
градина насл. на Елисавета Кирова Павлова, и
имот № 249014 – овощна градина на Виолета
Страшимирова Данкова, с вписани ограничения
върху имота, а съгласно скица на поземлен имот
№ 6263 от 23.06.2011 г. с идентификатор 56722.249.2,
гр. Плевен, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71 от
6.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: гр. Плевен, м. Майтапа, площ: 1700 кв. м, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, номер по предходен план:
249.2, съседи: 56722.249.1, 56722.249.14, 56722.249.13,
56722.249.3, 56722.249.15.
– Залесена територия с площ 4 дка в м. Оная
река, съставляваща имот № 190008 по картата на
възстановената собственост на землище с. Беглеж,
община Плевен, при съседи: имот № 190007 – залесена територия на насл. на Цанка Василева
Генова, имот № 190005 – залесена територия на
насл. на Иван Кондов Арабаджиев-Нейков, имот
№ 144005 – залесена територия на насл. на Костадин Иванов Кунчев, имот № 144006 – залесена
територия на насл. на Дошо Кунчев Дончев,
имот № 144007 – залесена територия на насл. на
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Илийка Донова Кръстева, имот № 144008 – залесена територия на Цвятко Патев Доков. Имотът
е образуван от имот № 190006.
– Нива с площ 5 дка, четвърта категория,
намираща се в м. Горната чука, съставляваща
имот № 081053 по плана за земеразделяне на с.
Беглеж, община Плевен, при граници и съседи
на имота: имот № 081052 – нива на Пауна Танева
Минчева: имот № 081051 – нива на Магдалена
Иванова Христова: имот № 000835 – полски път
на Община Плевен; имот № 081028 – нива на
Димитър Георгиев Димитров.
– 1/4 идеална част от поземлен имот с начин
на трайно ползване нива, намиращ се в землището
на с. Беглеж, област Плевен, с площ 12,003 дка,
четвърта категория, в м. Букорец, съставляваща
имот № 044010, при граници и съседи: имот
№ 044011, имот № 000110, имот № 044009, имот
№ 000110, имот № 044009, имот № 044008, имот
№ 044007, имот № 000116.
– 1/4 идеална част от поземлен имот с начин
на трайно ползване нива, намиращ се в землището
на с. Беглеж, област Плевен, с площ 4,589 дка,
четвърта категория, в м. Букорец, съставляващ имот
№ 042012, при граници и съседи: имот № 000100,
имот № 042011, имот № 000822, имот № 042013.
– Поземлен имот № 150006 по плана за земеразделяне на с. Брегаре, община Долна Митрополия, с площ 2 дка, с начин на трайно ползване
стопански двор, при граници и съседи на имота:
имот № 150005 – стопански двор на ДПФ; имот
№ 112048 – пасище, мера на Община Долна Митрополия: имот № 140013 – стопански двор на насл.
на Петър Николов Петров.
– 1/2 идеална част от поземлен имот с площ
6,200 дка, четвърта категория, намиращ се в строителните граници на гр. Плевен, в м. Цигански
лозя, съставляващ имот № 11376, съгласно кадастралния план, утвърден през 1994 г., а по скица
от 1995 г. – на Община Плевен, представляващ
незастроен поземлен имот № 11376 в стр. кв.
819, 824, 825 по плана на града с площ 6,200 дка,
при съседи на имота: имоти на наследници на
Цвета Абаджиева; наследници на Кръстина Трифонова; наследници на Люба Дичева; наследници
на Иван Илиев; наследници на Роска Христова
и път, съгласно документ за собственост – нот.
акт № 161, том V, дело № К-1064/1995 на ПлРС,
а съгласно скица на поземлен имот № 2847 от
2.06.2008 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, представляващ поземлен имот с индификационен № 56722.658.67 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-56 от 18.09.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се
в гр. Плевен, с площ 6167 кв. м, с трайно предназначение на територията урбанизирана, начин
на трайно ползване: за друг вид застрояване, със
стар индификатор 11376, при съседи: 56722.658.76;
56722.658.77; 56722.658.78; 56722.658.79; 56722.
658. 66; 56722.658.18; 56722.658.17; 56722.658.16;
56722.658.68; 56722.658.73.
– Поземлен имот с идентификатор 56722.609.158,
намиращ се в гр. Плевен, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпълнителния

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

директор на АГКК, с адрес на имота: м. Булин
дол, с площ 600 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: овощна градина, категория на земята:
четвърта, стар идентификатор: 480, при съседи на
имота: 56722.609.152; 56722.609.157; 56722.609.237;
56722.609.234.
– Поземлен имот с идентификатор 56722.609.234,
намиращ се в гр. Плевен, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на имота: м. Булин
дол, с площ 796 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: овощна градина, категория на земята:
четвърта, стар идентификатор: няма, при съседи на
имота: 56722.609.152; 56722.609.158; 56722.609.237;
56722.609.162.
– Поземлен имот с идентификатор 56722.609.162,
намиращ се в гр. Плевен, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на имота: м. Булин
дол, с площ 600 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: лозе, категория на земята: четвърта,
стар идентификатор: 481, при съседи на имота: 56722.609.152; 56722.609.234; 56722.609.237;
56722.609.238; 56722.609.233, и сгради, които попадат в имота: сграда 56722.609.162.1: застроена
площ 32 кв. м, брой етажи – 1, предназначение:
вилна сграда – еднофамилна, съгласно скица на
поземлен имот № 6266 от 23.06.2011 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
– Поземлен имот с идентификатор 56722.609.233,
намиращ се в в гр. Плевен, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на имота: м. Булин
дол, с площ 878 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: овощна градина, категория на земята:
четвърта, стар идентификатор: няма, при съседи на
имота: 56722.609.152; 56722.609.162; 56722.609.238;
56722.609.164, и сгради, които попадат в имота:
сграда 56722.609.233.1: застроена площ 28 кв. м,
брой етажи – 1, предназначение: вилна сграда – еднофамилна, съгласно скица на поземлен имот
№ 6270 от 23.06.2011 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Плевен.
– Поземлен имот с идентификатор 56722.609.230,
намиращ се в в гр. Плевен, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на имота: м. Булин
дол, с площ 5262 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: овощна градина, категория на земята:
четвърта, стар идентификатор: няма, при съседи на
имота: 56722.609.228; 56722.609.152; 56722.609.460;
56722.609.17; 56722.609.229.
– Нива с площ 2,330 дка, шеста категория,
намираща се в м. Мизерлъка, съставляваща имот
№ 035040 по плана за земеразделяне на с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при граници и
съседи на имота: имот № 035039 – нива на Йонка

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Иванова Велева; имот № 035036 – нива на Колю
Ампов Иванов; имот № 035037 – нива, стопанисвана от общината; имот № 035042 – нива на насл.
на Цано Моев Бангелов; имот № 035041 – нива
на насл. на Иван Димитров Стоянов, а съгласно
скица на поземлен имот № 22529 от 21.06.2011 г. с
идентификатор 67948.35.40, с. Соколово, община
Ловеч, област Ловеч, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-66 от 1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: м.
Мизерлъка, площ: 2330 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, съседи: 67948.35.41, 67948.35.42,
67948.35.37, 67948.35.36, 67948.35.39.
– Нива с площ 2,153 дка, шеста категория, намираща се в м. Габер махала, съставляваща имот
№ 028 046 по плана за земеразделяне на с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при граници
и съседи на имота: имот № 028035 – нива на
Стойчо Янакиев Стойчев; имот № 028088 – полски
път на Община Ловеч; имот № 028045 – нива на
Йонка Иванова Велева; имот № 028029 – пасище
с храсти на Община Ловеч; имот № 028047 – нива
на насл. на Илия Грозданов Лазаров, а съгласно
скица на поземлен имот № 22524 от 21.06.2011 г. с
идентификатор 67948.28.46, с. Соколово, община
Ловеч, област Ловеч, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-66 от 1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: м. Габер
махала, площ: 2153 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, съседи: 67948.28.35, 67948.28.47,
67948.28.29, 67948.28.88, 67948.28.45.
– Ливада с площ 5,558 дка, пета категория,
намираща се в м. Габер махала, съставляваща
имот № 028014 по плана за земеразделяне на с.
Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при
граници и съседи на имота: имот № 028018 – нива
на насл. на Величко Стойков Величков; имот
№ 028013 – ливада на Йонка Иванова Велева;
имот № 028016 – ливада, стопанисвана от общината; имот № 028017 – ливада на насл. на Иванка
Митева Ампова; имот № 028028 – пасище с храсти
на Община Ловеч, а съгласно скица на поземлен
имот № 22523 от 21.06.2011 г. с идентификатор
67948.28.14, с. Соколово, община Ловеч, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: м. Габер махала, площ:
5558 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, съседи: 67948.28.28, 67948.28.17, 67948.28.16,
67948.28.15, 67948.28.13, 67948.28.18.
– Нива с площ 0,312 дка, девета категория,
намираща се в м. Гюнето, съставляваща имот
№ 013086 по плана за земеразделяне на с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при граници
и съседи на имота: имот № 124003 – залесена
територия на насл. на Георги Евтимов Георгиев;
имот № 124004 – залесена територия на насл. на
Илия Николов Стаменов; имот № 124006 – залесена територия на насл. на Величко Стойков
Величков; имот № 013088 – нива на Йонка Ива-
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нова Бадева; имот № 000014 – пътна мрежа на
Община Ловеч, а съгласно скица на поземлен
имот № 22520 от 21.06.2011 г. с идентификатор
67948.124.101, с. Соколово, община Ловеч, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: м. Гюнето, площ: 313
кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, съседи:
67948.124.102, 67948.124.6, 67948.124.4, 67948.124.3,
67948.126.51.
– Нива с площ 1,354 дка, девета категория,
намираща се в м. Гюнето, съставляваща имот
№ 013085 по плана за земеразделяне на с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при граници
и съседи на имота: имот № 127018 – залесена
територия на насл. на Илия Митев Стойчев; имот
№ 126003 – залесена територия на МЗГ – ДЛ,
Ловеч; имот № 000014 – пътна мрежа на Община Ловеч; имот № 013087 – нива на Йонка
Иванова Велева, а съгласно скица на поземлен
имот № 22522 от 21.06.2011 г. с идентификатор
67948.13.85, с. Соколово, община Ловеч, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: м. Гюнето, площ: 1354
кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, съседи:
67948.126.3, 67948.13.204, 67948.13.87, 67948.126.51.
– Изоставена нива с площ 4,997 дка, пета категория, намираща се в м. Шамака, съставляваща
имот № 100018 по плана за земеразделяне на с.
Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при
граници и съседи на имота: имот № 028009 – нива,
стопанисвана от общината; имот № 100019 – изоставена нива на насл. на Цона Недялкова Вълкова; имот № 100004 – полски път на Община
Ловеч; имот № 100017 – ливада на насл. на Радю
Печев Христов, а съгласно скица на поземлен
имот № 22517 от 21.06.2011 г. с идентификатор
67948.100.18, с. Соколово, община Ловеч, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: м. Шамака, площ:
4996 кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, съседи: 67948.28.9, 67948.100.17,
67948.100.4, 67948.100.19.
– Нива с площ 1,502 дка, пета категория, намираща се в м. Мангърското, съставляваща имот
№ 105046 по плана за земеразделяне на с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при граници и
съседи на имота: имот № 105051 – нива на насл.
на Петко Василев Манов; имот № 105060 – полски
път на Община Ловеч; имот № 105047 – нива, на
Йонка Иванова Велева; имот № 036172 – ливада,
стопанисвана от общината; имот № 105045 – нива,
стопанисвана от общината, а съгласно скица на
поземлен имот № 22519 от 21.06.2011 г. с идентификатор 67948.105.46, с. Соколово, община
Ловеч, област Ловеч, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-66 от 1.11.2007 г. на изпълнителния ди-
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ректор на АГКК, адрес на поземления имот: м.
Мангърското, площ: 1502 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, съседи: 67948.105.45, 67948.36.172,
67948.105.47, 67948.105.51, 67948.105.60.
– Нива с площ 3,669 дка, девета категория,
намираща се в м. Мизерлъка, съставляваща имот
№ 104059 по плана за земеразделяне на с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при граници и
съседи на имота: имот № 104058 – нива на насл. на
Георги Евтимов Георгиев; имот № 104099 – полски
път на Община Ловеч; имот № 104060 – нива на
Йонка Иванова Велева; имот № 104101 – полски
път на Община Ловеч, а съгласно скица на поземлен имот № 22518 от 21.06.2011 г. с идентификатор
67948.104.59, с. Соколово, община Ловеч, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: м. Мизерлъка, площ:
3669 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива,
съседи: 67948.104.58, 67948.104.99, 67948.104.101,
67948.104.60.
– Нива с площ 1,883 дка, шеста категория,
намираща се в м. До стопански двор, съставляваща имот № 030016 по плана за земеразделяне на
с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при граници и съседи на имота: имот № 030015 – нива на
Йонка Иванова Велева; имот № 000037 – жилищна
територия на с. Соколово; имот № 030017 – нива
на Георги Петров Иванов; имот № 000078 – полски
път на Община Ловеч, а съгласно скица на поземлен имот № 22528 от 21.06.2011 г. с идентификатор
67948.30.16, с. Соколово, община Ловеч, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: м. До стопански
двор, площ: 1883 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, съседи: 67948.30.101, 67948.30.17,
67948.500.511, 67948.30.15.
– Изоставена нива с площ 2,170 дка, шеста
категория, намираща се в м. Мангалията, съставляваща имот № 006001 по плана за земеразделяне на с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ
67948, при граници и съседи на имота: имот
№ 000520 – залесена територия на МЗГ – ДЛ, Ловеч; имот № 006002 – изоставена нива на Йонка
Иванова Велева, а съгласно скица на поземлен
имот № 22530 от 21.06.2011 г. с идентификатор
67948.6.1, с. Соколово, община Ловеч, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: м. Мангалията, площ:
2170 кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: изоставена
орна земя, съседи: 67948.11.58, 67948.6.2.
– Нива с площ 0,467 дка, шеста категория,
намираща се в м. Гюнето, съставляваща имот
№ 013067 по плана за земеразделяне на с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при граници и
съседи на имота: имот № 013066 – нива на Йонка
Иванова Велева; имот № 013099 – полски път на
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Община Ловеч; имот № 013072 – нива на Георги
Илиев Митев; имот № 013071 – нива, стопанисвана от общината, а съгласно скица на поземлен
имот № 22521 от 21.06.2011 г. с идентификатор
67948.13.67, с. Соколово, община Ловеч, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: м. Гюнето, площ: 467
кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, съседи:
67948.13.66, 67948.13.99, 67948.13.71, 67948.13.72.
– Нива с площ 1,620 дка, шеста категория,
намираща се в м. Габер махала, съставляваща
имот № 028053 по плана за земеразделяне на с.
Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при
граници и съседи на имота: имот № 028041 – нива
на Дано Янакиев Стойчев; имот № 028092 – нива,
стопанисвана от общината; имот № 028063 – полски път на Община Ловеч; имот № 028042 – нива
на насл. на Стойчо Янакиев Стойчев, а съгласно
скица на поземлен имот № 22525 от 21.06.2011 г. с
идентификатор 67948.28.53, с. Соколово, община
Ловеч, област Ловеч, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-66 от 1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: м. Габер
махала, площ: 1621 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, съседи: 67948.28.41, 67948.28.42,
67948.28.63, 67948.28.92.
– Нива с площ 0,965 дка, шеста категория,
намираща се в м. Бурмата, съставляваща имот
№ 029003 по плана за земеразделяне на с. Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при граници и
съседи на имота: имот № 029004 – нива на Йонка
Иванова Велева; имот № 029002 – нива, стопанисвана от общината; имот № 000037 – жилищна
територия на с. Соколово; имот № 029006 – нива
на насл. на Иванка Митева Ампова, а съгласно
скица на поземлен имот № 22527 от 21.06.2011 г.
с идентификатор 67948.29.3, с. Соколово, община
Ловеч, област Ловеч, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-66 от 1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: м.
Бурмата, площ: 965 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, съседи: 67948.29.4, 67948.29.6,
67948.500.356, 67948.500.521, 67948.29.2.
– Нива с площ 1,984 дка, шеста категория,
намираща се в м. Габер махала, съставляваща
имот № 028059 по плана за земеразделяне на с.
Соколово, община Ловеч, ЕКАТТЕ 67948, при
граници и съседи на имота: имот № 028058 – нива
на насл. на Стойчо Янакиев Стойчев; имот
№ 128060 – нива на Йонка Иванова Велева; землищна граница, а съгласно скица на поземлен
имот № 22526 от 21.06.2011 г. с идентификатор
67948.28.59, с. Соколово, община Ловеч, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
1.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: м. Габер махала, площ:
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1984 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива,
съседи: 67948.28.60, 67948.28.58.
– Полска култура с площ 5,220 дка, четвърта
категория, намираща се в м. Ялията, съставляваща
имот № 141028 по плана за земеразделяне на с.
Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при граници и съседи на имота: имот № 141027 – полска
култура на насл. на Христо Маринов Тодоров; имот
№ 141002 – храсти на временна общинска собственост; имот № 141029 – полска култура на насл.
на Васил Йочев Цанков; имот № 141034 – полска
култура на насл. на Дочо Иванов Кабрански; имот
№ 141033 – полска култура на насл. на Братан
Енчев Герганов.
– Полска култура с площ 0,906 дка, шеста
категория, намираща се в м. Голяма поляна,
съставляваща имот № 027024 по плана за земеразделяне на с. Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ
15552, при граници и съседи на имота: имот
№ 027025 – полска култура на насл. на Тонко
Дачев Колев; имот № 027023 – полска култура на
насл. на Христо Семков Дачев, Пенка Семкова;
имот № 027015 – полска култура на временна
общинска собственост; имот № 027026 – полска
култура на насл. на Радю Печев Христов; имот
№ 027042 – полска култура на временна общинска
собственост.
– Ерозирана нива с площ 3,988 дка, пета категория, намираща се в м. Кюшковото, съставляваща имот № 017007 по плана за земеразделяне
на с. Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при
граници и съседи на имота: имот № 017004 – ерозирана нива на насл. на Вълка Дачева Цанова;
имот № 249019 – широколистна гора на МЗГ – Лесидрен; имот № 017002 – ерозирана нива на насл.
на Добри Сълев Христов; имот № 017008 – ерозирана нива на насл. на Йото Христов Дуков; имот
№ 017009 – ерозирана нива на насл. на Семо Семов
Динин; имот № 017010 – ерозирана нива на насл.
на Иван Радев Добрев; имот № 017011 – ерозирана нива на насл. на Иван Радев Добрев; имот
№ 017012 – ерозирана нива на насл. на Стоян
Христов Радев; имот № 017022 – ерозирана нива на
насл. на Христо Дачев Пеев; имот № 249019 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ, Лесидрен; имот
№ 017021 – ерозирана нива на насл. на Стойко
Събчев Ичков; имот № 249019 – широколистна
гора на МЗГ – ДЛ, Лесидрен; имот № 017006 – ерозирана нива на насл. на Семо Христов Семков;
имот № 017005 – ерозирана нива на насл. на
Христо Цанов Дачев.
– Изоставена нива с площ 1,478 дка, шеста
категория, намираща се в м. Куклата, съставляваща имот № 177027 по плана за земеразделяне
на с. Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при
граници и съседи на имота: имот № 177026 – изоставена нива на насл. на Йона Дянова Дачева;
имот № 177042 – изоставена нива на временна
общинска собственост; имот № 177043 – изоставена нива на насл. на Атанас Ютов Атанасов; имот
№ 177044 – изоставена нива на насл. на Христо
Райков Краев; имот № 177028 – изоставена нива на
Енчо Тодоров Енчев; имот № 177007 – изоставена
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нива на временна общинска собственост; имот
№ 177006 – изоставена нива на насл. на Добри
Тонков Пишев.
– Полска култура с площ 1,017 дка, четвърта
категория, намираща се в м. Сорика, съставляваща имот № 201003 по плана за земеразделяне на
с. Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при
граници и съседи на имота: имот № 201005 – полска култура на насл. на Иван Иванов Йочев;
имот № 201006 – пасище, мера на временна
общинска собственост; имот № 201001 – пасище,
мера на временна общинска собственост; имот
№ 201002 – храсти на временна общинска собственост; имот № 201004 – полска култура на насл. на
Йочо Дачев Йочев.
– Полска култура с площ 2,523 дка, шеста категория, намираща се в м. Дончадаса, съставляваща
имот № 159030 по плана за земеразделяне на с.
Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при граници и съседи на имота: имот № 159029 – полска
култура на насл. на Мара Н. Василева и Атанас
Т. Атанасов; имот № 284001 – широколистна гора
на МЗГ – ДЛ, Лесидрен; имот № 159031 – полска
култура на насл. на Недко Недялков Агов; имот
№ 286008 – широколистна гора на насл. на Пейко
Стоянов Даскалов.
– Полска култура с площ 0,747 дка,
шеста
категория, намираща се в м. Дончадаса, съставляваща имот № 159038 по плана за земеразделяне
на с. Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при
граници и съседи на имота: имот № 159037 – полска
култура на насл. на Стоян Христов Радев; имот
№ 284012 – широколистна гора на Христо Иванов Христов; имот № 159039 – полска култура
на временна общинска собственост; имот
№ 286002 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ,
Лесидрен.
– Полска култура с площ 4,507 дка, четвърта
категория, намираща се в м. Ялията, съставляваща
имот № 141034 по плана за земеразделяне на с.
Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при граници и съседи на имота: имот № 141033 – полска
култура на насл. на Братан Енчев Герганов; имот
№ 141028 – полска култура на Съба Христова
Дочева, № 141029 – полска култура на насл. на
Васил Йочев Цанков; имот № 141031 – полска
култура на временна общинска собственост; имот
№ 000060 – водно течение на държавна собственост.
– Полска култура с площ 1,043 дка, шеста
категория, намираща се в м. Гайда чокур, съставляваща имот № 090037 по плана за земеразделяне
на с. Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при
граници и съседи на имота: имот № 085015 – полски път на временна общинска собственост; имот
№ 090029 – полска култура на временна общинска
собственост; имот № 090038 – полска култура на
насл. на Печо Радев Печев; имот № 090039 – полска култура на временна общинска собственост;
имот № 090040 – храсти на временна общинска
собственост.
– Полска култура с площ 1,027 дка, шеста категория, намираща се в м. Голяма поляна, съставляваща имот № 027041 по плана за земеразделяне
на с. Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при
граници и съседи на имота: имот № 027040 – полска култура на насл. на Дачо Христов Тонков;
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имот № 027039 – полска култура на насл. на
Йото Василев Йотов; имот № 027051 – пасище,
мера на насл. на Христо Семов Чемов; имот
№ 027052 – пасище, мера на насл. на Недялко
Семов Чемов; имот № 027042 – полска култура
на временна общинска собственост.
– Полска култура с площ 2,231 дка, шеста категория, намираща се в м. Кърна, съставляваща
имот № 014002 по плана за земеразделяне на с.
Голец, община Угърчин, ЕКАТТЕ 15552, при граници и съседи на имота: имот № 014022 – полска
култура на насл. на Ради Иванов Радев; имот
№ 014070 – храсти на временна общинска собственост; имот № 014003 – полска култура на насл. на
Радю Данов Колев; имот № 249019 – широколистна
гора на МЗГ – ДЛ, Лесидрен; имот № 014011 – храсти на временна общинска собственост.
– Нива с площ 4,502 дка, четвърта категория,
намираща се в м. Лозята, съставляваща имот
№ 021001 по плана за земеразделяне на с. Дебово, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ
20314, при граници и съседи на имота: имот
№ 021012 – нива на насл. на Трифон Костов Върбанов, имот № 262001 – път II кл. на държавата,
имот № 273001 – полски път на община Никопол,
имот № 278004 – пасище, мера на община Никопол.
От Ангел Петров Петров на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Наличната сума по банкова сметка в левове
№ IBAN BG85PIRB71814602281499 в „Банка Пиреос България“ – АД, ведно със законната лихва до
окончателното плащане, с титуляр Ангел Петров
Петров.
– Наличната сума по безсрочен влог в левове
№ 17321388514000, в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Ангел Петров Петров.
– Наличната сума по банкова сметка в левове № IBAN BG68ORT73804035748300 в ТБ „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Ангел Петров Петров.
От Петя Димитрова Петрова на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Наличната сума по банкова сметка в левове № 834171012362409, „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Петя Димитрова Петрова.
– Наличната сума по разплащателна сметка
№ 0000000012402271 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Петя Димитрова Петрова.
От Полина Ангелова Петрова чрез законните
є представители Ангел Петров Петров и Петя
Димитрова Петрова на основание чл. 9 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Апартамент № 8 със застроена площ 80,80 кв.
м, на трети етаж в жилищна сграда с подземни
гаражи и магазини, изградена в груб строеж на ул.
Ангел Кънчев 6 „а“ в Плевен, който апартамент
се състои от дневна-столова с кухненски бокс, две
спални, баня с тоалетна и тоалетна, при съседи
на апартамента: изток – стълбище; запад – апартамент № 7; север – улица; юг – коридор; отдолу – апартамент № 4; отгоре – апартамент № 12,
заедно с прилежащия към апартамента склад № 7
със светла площ 2,03 кв.м, при съседи: изток – склад
№ 6; запад – рампа; север – коридор; юг – гараж
№ 1, ведно с 4,71 % идеални части от общите части
на сградата със застроена площ 406 кв. м и от
правото на строеж върху УПИ У-4881„а“ с площ
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489 кв. м, в кв. 378 съгласно уличната регулация
на града, утвърдена със Заповед № РД-15-2000 от
1994 г., при съседи на имота: ул. Ангел Кънчев; УПИ
IX-4880„а“ на Иван Христов Зачев; УПИ ІV-4882
на „Света Марина“ – ООД; УПИ Х – отреден за
жилищно строителство, и УПИ III-4881 на Панайот Стефанов Първанов, а съгласно схема № 6273
от 23.06.2011 г. на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.660.751.1.8, гр. Плевен, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, адрес на
имота: гр. Плевен, п.к. 5580, ул. Ангел Кънчев
6„а“, ет. 3, ап. 8, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в поземлен имот с
идентификатор 56722.660.751, предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой
нива на обекта: 1, посочена в документа площ:
80,80 кв. м, прилежащи части: склад 7 – 2,03 кв. м,
нива – 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.660. 751.1.7, под обекта:
56722.660.751.1.4, над обекта: 56722.660.751.1.12.
От Ангел Петров Петров и Петя Димитрова
Петрова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
и чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 91, том LХ, нот. дело № 13960
от 13.12.2006 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 3035 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 7, том ХІІ, нот. дело № 2692
от 26.03.2007 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 11 835 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 8, том ХІІ, нот. дело № 2693
от 26.03.2007 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 20 980 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти с
нотариален акт № 113, том ХІІ, нот. дело № 2816
от 28.03.2007 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 31 046 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 94, том ХLVІІІ, нот. дело
№ 11475 от 8.10.2007 г. на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 192 197 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 107, том ІІ, нот. дело № 452
от 31.08.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 94 184 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 196, том ІІ, нот. дело № 462
от 30.01.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 78 498 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 200, том ІІ, нот. дело № 466
от 30.01.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 70 458 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 2, том ІІІ, нот. дело № 468
от 30.01.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 45 061 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 3, том ІІІ, нот. дело № 469
от 30.01.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 110 734 лв.
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– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 7, том ІІІ, нот. дело № 473
от 30.01.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 96 134 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 8, том ІІІ, нот. дело № 474
от 30.01.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 76 760 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 93, том VІІ, нот. дело № 1581
от 29.02.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 200 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 46, том ХХVІ, нот. дело № 6149
от 16.06.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 54 749 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 29, том 51, нот. дело № 12080
от 31.10.2008 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 31 930 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 120, том 8, нот. дело № 1683
от 7.04.2009 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 2565 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 142, том 14, нот. дело № 3017
от 1.06.2009 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 2168 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 1, том 25, нот. дело № 5258
от 19.08.2009 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 28 900 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 136, том 25, нот. дело № 5398
от 25.08.2009 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 95 980 лв.
- Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 24, том 32, нот. дело № 6787
от 15.10.2009 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 2450 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 48, том 32, нот. дело № 6812
от 15.10.2009 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 583 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 51, том 32, нот. дело № 6815
от 15.10.2009 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 11 987 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 54, том 32, нот. дело № 6818
от 15.10.2009 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен, в размер 328 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 27, том 30, нот. дело № 16201
от 15.12.2006 г. на Службата по вписванията при
Районния съд – Ловеч, в размер 2400 лв.
От Ангел Петров Петров и Петя Димитрова
Петрова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
и чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Ауди А6“, с рег. № ЕН3694АР, рама
№ WAUZZZ4BZWN149319, двиг. № AKN052670, в
размер 10 000 лв.
От Ангел Петров Петров и Петя Димитрова
Петрова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
и чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
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– Сумата в размер 1208 лв. от продажба на 400
безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 116,25 лв. от продажба на
125 безналични акции на „Индустриален холдинг
България“ – АД.
– Сумата в размер 966 лв. от продажба на 300
безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 3210 лв. от продажба на
1000 безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 2536 лв. от продажба на 800
безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 1896 лв. от продажба на 600
безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 6400 лв. от продажба на
2000 безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 1984 лв. от продажба на 620
безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 3248 лв. от продажба на
1015 безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 5382,40 лв. от продажба на
1682 безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 4425,60 лв. от продажба на
1383 безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 857,80 лв. от продажба на
141 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 20 431,45 лв. от продажба
на 1105 безналични акции на „Неохим“ – АД.
– Сумата в размер 10 317,44 лв. от продажба
на 1504 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 930 лв. от продажба на 1000
безналични акции на „Химко“ – АД.
– Сумата в размер 4830 лв. от продажба на
1000 безналични акции на „Софарма“ – АД.
– Сумата в размер 520 лв. от продажба на 40 безналични акции на „Албена инвест холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 2415 лв. от продажба на 500
безналични акции на „Софарма“ – АД.
– Сумата в размер 2904 лв. от продажба на 600
безналични акции на „Софарма“ – АД.
– Сумата в размер 1449 лв. от продажба на 300
безналични акции на „Софарма“ – АД.
– Сумата в размер 8703,30 лв. от продажба
на 670 безналични акции на „Албена инвест холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 5335 лв. от продажба на
1100 безналични акции на „Софарма“ – АД.
– Сумата в размер 410,13 лв. от продажба на
441 безналични акции на „Химко“ – АД.
– Сумата в размер 4360 лв. от продажба на 109
безналични акции на „Булгартабак холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 8634,60 лв. от продажба на
2340 безналични акции на „Индустриален холдинг
България“ – АД.
– Сумата в размер 10 020 лв. от продажба на
3000 безналични акции на „Петрол“ – АД.
– Сумата в размер 1275 лв. от продажба на
1500 безналични акции на „Химко“ – АД.
– Сумата в размер 6600 лв. от продажба на 20
безналични акции на „БТК“ – АД.
– Сумата в размер 660 лв. от продажба на 2
безналични акции на „БТК“ – АД.
– Сумата в размер 3644,08 лв. от продажба на
4444 безналични акции на „Химко“ – АД.
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– Сумата в размер 41 лв. от продажба на 50
безналични акции на „Химко“ – АД.
– Сумата в размер 40 590 лв. от продажба на
123 безналични акции на „БТК“ – АД.
– Сумата в размер 1067 лв. от продажба на 22
безналични акции на „Оргахим“ – АД.
– Сумата в размер 16 000 лв. от продажба на
4000 безналични акции на „Индустриален холдинг
България“ – АД.
– Сумата в размер 3800 лв. от продажба на
1000 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 381 лв. от продажба на
100 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 573,80 лв. от продажба на
151 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 381 лв. от продажба на
100 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 117,80 лв. от продажба на
31 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 201,40 лв. от продажба на
53 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 190,50 лв. от продажба на
50 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 57 лв. от продажба на 15
безналични акции на „Доверие – обединен холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 19 000 лв. от продажба на
5000 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 1900 лв. от продажба на
500 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 390 лв. от продажба на
100 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 117 лв. от продажба на
30 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 390 лв. от продажба на
100 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 2223 лв. от продажба на
570 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 780 лв. от продажба на
200 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 950 лв. от продажба на
250 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 381 лв. от продажба на
100 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 95,25 лв. от продажба на
25 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 190,50 лв. от продажба на
50 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
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– Сумата в размер 285,75 лв. от продажба на
75 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 3800 лв. от продажба на
1000 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 1900 лв. от продажба на
500 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 217,50 лв. от продажба на
3 безналични акции на „Оргахим“ – АД.
– Сумата в размер 3565 лв. от продажба на 50
безналични акции на „Оргахим“ – АД.
– Сумата в размер 2175 лв. от продажба на 30
безналични акции на „Оргахим“ – АД.
– Сумата в размер 4857,50 лв. от продажба на
67 безналични акции на „Оргахим“ – АД.
– Сумата в размер 1419,30 лв. от продажба на
18 безналични акции на „Албена“ – АД.
– Сумата в размер 7885 лв. от продажба на 100
безналични акции на „Албена“ – АД.
– Сумата в размер 631,60 лв. от продажба на
8 безналични акции на „Албена“ – АД.
– Сумата в размер 315,64 лв. от продажба на
4 безналични акции на „Албена“ – АД.
– Сумата в размер 7000 лв. от продажба на 500
безналични акции на „Биовет“ – АД.
– Сумата в размер 7890 лв. от продажба на 100
безналични акции на „Албена“ – АД.
– Сумата в размер 1183,50 лв. от продажба на
150 безналични акции на „Албена“ – АД.
– Сумата в размер 7000 лв. от продажба на 500
безналични акции на „Биовет“ – АД.
– Сумата в размер 1361,50 лв. от продажба на
350 безналични акции на „Доверие – обединен
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 7285 лв. от продажба на
500 безналични акции на „Албена инвест холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 3960,32 лв. от продажба
на 272 безналични акции на „Албена инвест холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 1428,80 лв. от продажба на
19 безналични акции на „Оргахим“ – АД.
– Сумата в размер 31 584 лв. от продажба на
420 безналични акции на „Оргахим“ – АД.
– Сумата в размер 20 600 лв. от продажба на
200 безналични акции на „Кораборемонтен завод
Одесос“ – АД.
– Сумата в размер 19 500 лв. от продажба на
15 безналични акции на „Холдинг Пътища“ – АД.
– Сумата в размер 131,50 лв. от продажба на 50
безналични акции на „Балкантурист Елит“ – АД.
– Сумата в размер 513,38 лв. от продажба на 193
безналични акции на „Балкантурист Елит“ – АД.
– Сумата в размер 106,40 лв. от продажба на 40
безналични акции на „Балкантурист Елит“ – АД.
– Сумата в размер 60 000 лв. от продажба
на 50 000 безналични акции на „Еларг фонд за
земеделска земя“ – АДСИЦ.
– Сумата в размер 7250 лв. от продажба на 500
безналични акции на „Биовет“ – АД.
– Сумата в размер 2420 лв. от продажба на
2000 безналични акции на „Парк“ – АДСИЦ.

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

– Сумата в размер 15 062,40 лв. от продажба
на 1569 безналични акции на „БТК“ – АД.
– Сумата в размер 582,40 лв. от продажба на 224
безналични акции на „Балкантурист Елит“ – АД.
– Сумата в размер 198,75 лв. от продажба на 75
безналични акции на „Балкантурист Елит“ – АД.
– Сумата в размер 239,94 лв. от продажба на
93 безналични акции на „Северкооп Гъмза холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 18,20 лв. от продажба на
7 безналични акции на „Северкооп Гъмза холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 3250 лв. от продажба на 500
безналични акции на „Медийни системи“ – АД.
– Сумата в размер 37,40 лв. от продажба на 34
безналични акции на „Синергон холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 1093,60 лв. от продажба
на 1086 безналични акции на „Синергон холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 1912,50 лв. от продажба на
75 безналични акции на „ХЕС“ – АД.
– Сумата в размер 1692 лв. от продажба на
4000 поименни компенсационни бонове.
– Сумата в размер 1280,06 лв. от продажба на
129 безналични акции на „Синергон холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 3562,71 лв. от продажба на
359 безналични акции на „Синергон холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 4963 лв. от продажба на 500
безналични акции на „Синергон холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 665,10 лв. от продажба на
67 безналични акции на „Синергон холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 645,32 лв. от продажба на
65 безналични акции на „Синергон холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 423 лв. от продажба на 1000
поименни компенсационни бонове.
– Сумата в размер 255 лв. от продажба на 10
безналични акции на „ХЕС“ – АД.
– Сумата в размер 459 лв. от продажба на 18
безналични акции на „ХЕС“ – АД.
– Сумата в размер 5023,50 лв. от продажба на
197 безналични акции на „ХЕС“ – АД.
– Сумата в размер 2550 лв. от продажба на
100 безналични акции на „ХЕС“ – АД.
– Сумата в размер 46 800 лв. от продажба на
1200 безналични акции на „Българо-американска
кредитна банка“ – АД. 			
– Сумата в размер 34 800 лв. от продажба на
4000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 1482 лв. от продажба на
78 безналични акции на „Елпром – ЗЕМ“ – АД.
– Сумата в размер 80 лв. от продажба на 2
безналични акции на „Св. св. Константин и Елена
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 1201,50 лв. от продажба на
30 безналични акции на „Св. св. Константин и
Елена холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 6406,40 лв. от продажба на
160 безналични акции на „Св. св. Константин и
Елена холдинг“ – АД.
– сумата в размер 801,02 лв. от продажба на
20 безналични акции на „Св. св. Константин и
Елена холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 228 лв. от продажба на 12
безналични акции на „Елпром – ЗЕМ“ – АД.
– Сумата в размер 2090 лв. от продажба на
110 безналични акции на „Елпром – ЗЕМ“ – АД.
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– Сумата в размер 2030 лв. от продажба на 140
безналични акции на „Каолин“ – АД.
– Сумата в размер 24 635,50 лв. от продажба
на 1669 безналични акции на „Каолин“ – АД.
– Сумата в размер 18 760 лв. от продажба на
1340 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 79 523 лв. от продажба на
5660 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 658,11 лв. от продажба на
1456 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 45,30 лв. от продажба на 100
безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 90,80 лв. от продажба на 200
безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 285,28 лв. от продажба на
627 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 2101,24 лв. от продажба на
4608 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 6277,04 лв. от продажба на
7133 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 61,60 лв. от продажба на 70
безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 1154,40 лв. от продажба на
1300 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 0,88 лв. от продажба на 1
безналична акция на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 200 лв. от продажба на 2
безналични акции на „СИБанк“ – АД.
– Сумата в размер 500 лв. от продажба на 5
безналични акции на „СИБанк“ – АД.
– Сумата в размер 9300 лв. от продажба на 93
безналични акции на „СИБанк“ – АД.
– Сумата в размер 10 000 лв. от продажба на
100 безналични акции на „СИБанк“ – АД.
– Сумата в размер 41 000 лв. от продажба на
410 безналични акции на „СИБанк“ – АД.
– Сумата в размер 10 000 лв. от продажба на
100 безналични акции на „СИБанк“ – АД.
– Сумата в размер 2194,40 лв. от продажба на
65 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 56 000 лв. от продажба на
4000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 42 000 лв. от продажба на
1200 безналични акции на „Българо-американска
кредитна банка“ – АД.
– Сумата в размер 22 571,60 лв. от продажба
на 773 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 1170 лв. от продажба на 40
безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 584,60 лв. от продажба на
20 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 584,40 лв. от продажба на
20 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 876,33 лв. от продажба на
30 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 2190,75 лв. от продажба на
75 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 642,62 лв. от продажба на
22 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 584,02 лв. от продажба на
20 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 48 000 лв. от продажба на
4000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 8046 лв. от продажба на 745
безналични акции на „Топливо“ – АД.
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– Сумата в размер 39 600 лв. от продажба на
1200 безналични акции на „Българо-американска
кредитна банка“ – АД.
– Сумата в размер 2278 лв. от продажба на
34 безналични акции на „Българо-американска
кредитна банка“ – АД.
– Сумата в размер 8051 лв. от продажба на 830
безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 48 000 лв. от продажба на
4000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 600 лв. от продажба на 3
безналични акции на „Булстрад Виена иншурънс
груп“ – АД.
– Сумата в размер 600 лв. от продажба на 3
безналични акции на „Булстрад Виена иншурънс
груп“ – АД.
– Сумата в размер 2400 лв. от продажба на 12
безналични акции на „Булстрад Виена иншурънс
груп“ – АД.
– Сумата в размер 3400 лв. от продажба на 17
безналични акции на „Булстрад Виена иншурънс
груп“ – АД.
– Сумата в размер 13 000 лв. от продажба на 65
безналични акции на „Булстрад Виена иншурънс
груп“ – АД.
– Сумата в размер 78 000 лв. от продажба на
1200 безналични акции на „Българо-американска
кредитна банка“ – АД.
– Сумата в размер 8091,67 лв. от продажба на
830 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 26 600 лв. от продажба на
4000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 20 803,75 лв. от продажба
на 2225 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 9300 лв. от продажба на
1500 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 5775 лв. от продажба на 700
безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 31 350 лв. от продажба на
5500 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 20 849,50 лв. от продажба
на 2590 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 5040 лв. от продажба на 700
безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 32 825 лв. от продажба на
6500 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 20 851,95 лв. от продажба
на 2837 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 5043 лв. от продажба на 820
безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 29 600 лв. от продажба на
8000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 17 910 лв. от продажба на
2985 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 3280 лв. от продажба на 820
безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 1763,20 лв. от продажба
на 4408 безналични акции на „Зърнени храни
България“ – АД.
– Сумата в размер 18 005,52 лв. от продажба
на 2985 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 6070,50 лв. от продажба
на 13 490 безналични акции на „Зърнени храни
България“ – АД.
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– Сумата в размер 1953 лв. от продажба на
6510 безналични акции на „Зърнени храни България“ – АД.
– Сумата в размер 13 755 лв. от продажба на
4585 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 3642,30 лв. от продажба
на 13 490 безналични акции на „Зърнени храни
България“ – АД.
– Сумата в размер 16 000 лв. от продажба на
8000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 2460 лв. от продажба на 820
безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 6500 лв. от продажба на
10 000 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 10 810 лв. от продажба на
5405 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 5400 лв. от продажба на
20 000 безналични акции на „Зърнени храни
България“ – АД.
– Сумата в размер 16 000 лв. от продажба на
8000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 10 918,10 лв. от продажба
на 5405 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 6500 лв. от продажба на
10 000 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 65,32 лв. от продажба на
4666 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 74,67 лв. от продажба на
5334 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 16 000 лв. от продажба на
8000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 5400 лв. от продажба на
20 000 безналични акции на „Зърнени храни
България“ – АД.
– Сумата в размер 6500 лв. от продажба на
10 000 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 10 810 лв. от продажба на
5405 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 16 000 лв. от продажба на
8000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 5400 лв. от продажба на
20 000 безналични акции на „Зърнени храни
България“ – АД.
– Сумата в размер 19 700 лв. от продажба на
10 000 безналични акции на „Елхим Искра“ – АД.
– Сумата в размер 20 125 лв. от продажба на
3500 безналични акции на „М+С Хидравлик“ – АД.
– Сумата в размер 16 464,20 лв. от продажба
на 8620 безналични акции на „Стара планина
холд“ – АД.
– Сумата в размер 4160 лв. от продажба на
2000 безналични акции на „Индустриален холдинг
България“ – АД.
– Сумата в размер 22 800 лв. от продажба на
5000 безналични акции на „Мостстрой“ – АД.
– Сумата в размер 15 300 лв. от продажба на
5000 безналични акции на „Индустриален капитал
холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 1070 лв. от продажба на 250
безналични акции на „Мостстрой“ – АД.
– Сумата в размер 3717 лв. от продажба на
2065 безналични акции на „ТК холд“ – АД.
– Сумата в размер 2370,04 лв. от продажба на
3860 безналични акции на „Свилоза“ – АД.
– Сумата в размер 9800 лв. от продажба на
2800 безналични акции на „Чугунолеене“ – АД.
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– Сумата в размер 2250 лв. от продажба на 1000
безналични акции на „Синергон холдинг“ – АД.
– Сумата в размер 4395 лв. от продажба на
300 безналични акции на „Оловно-цинков комплекс“ – АД.
– Сумата в размер 6999,30 лв. от продажба на
1414 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 10 810 лв. от продажба на
5405 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 6500 лв. от продажба на
10 000 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 2000 лв. от продажба на
25 000 безналични акции на „Химко“ – АД.
– Сумата в размер 4178,40 лв. от продажба на
1741 безналични акции на „Видахим“ – АД.
– Сумата в размер 5712,60 лв. от продажба на
778 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 4350 лв. от продажба на 50
безналични акции на „Оргахим“ – АД.
– Сумата в размер 2212,80 лв. от продажба на
461 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 2475 лв. от продажба на 75
безналични акции на „Каучук“ – АД.
– Сумата в размер 2919 лв. от продажба на 21
безналични акции на „Трансстрой Бургас“ – АД.
– Сумата в размер 3588 лв. от продажба на 26
безналични акции на „Трансстрой Бургас“ – АД.
– Сумата в размер 19 950 лв. от продажба на
7000 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 8580 лв. от продажба на
3000 безналични акции на „Химимпорт“ – АД.
– Сумата в размер 11 365,20 лв. от продажба
на 1640 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 19 992 лв. от продажба на
2940 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 20 400 лв. от продажба на
3000 безналични акции на „Монбат“ – АД.
– Сумата в размер 20 160 лв. от продажба на
4200 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 13 060 лв. от продажба
на 20 000 безналични акции на „Зърнени храни
България“ – АД.
– Сумата в размер 5603,25 лв. от продажба на
1205 безналични акции на „Топливо“ – АД.
– Сумата в размер 2805,60 лв. от продажба на
420 безналични акции на „Монбат“ – АД.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 9.07.2012 г. в 10 ч.
2369

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
69. – Управителният съвет на Асоциация на
българските авиокомпании (АБА) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 5.04.2012 г. 14 ч.
в сградата на Института по въздушен транспорт,
Летище София, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението за 2011 г.; 2. освобождаване членовете на
управителния съвет от отговорност; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на АБА; 4.
избор на управителен съвет на АБА; 5. избор на
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дипломиран експерт-счетоводител за заверяване
на годишния счетоводен отчет на АБА за 2012 г.;
6. приемане на бюджет на асоциацията за 2012 г.;
7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите.
2138
Софийският градски съд с определение от
21.02.2012 г. по искане на 1/3 от членовете на
сдружение „Българска федерация по автомобилен
спорт БФАС“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружение „Българска
федерация по автомобилен спорт БФАС“ на
6.04.2012 г. в 11 ч. в София, зала № 1 на БЧК
(бивш хотел „Орбита“), при следния дневен ред:
1. освобождаване на съществуващия УС; 2. избор
на нов УС и председател на УС; 3. промени в
устава на БФАС; 4. други.
2284
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на лицензираните
центрове за професионално обучение“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на сдружението в гр. Банкя, ул. Варна
70, в хотел „Банкя Палас“, на 5.04.2012 г. в 13 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2011 г.;
2. отчет за дейността на контролния съвет на
сдружението през 2011 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет на
дружеството за 2011 г.; 4. приемане на бюджет на
сдружението за 2012 г.; 5. приемане на програма
за работа на сдружението през 2012 г.; 6. промени
в устава на сдружението; 7. избор на председател
на сдружението; 8. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 9. избор на нов контролен съвет
на сдружението; 10. разни.
2451
1. – Федералният съвет на СФОЕМИ – КНСБ,
на основание чл. 30, ал. 1 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква трета редовна отчетно-изборна
конференция на СФОЕМИ на 19 и 20.04.2012 г.
в 14 ч. в гр. Банкя, хотел „Дружба – 1“, ул. Ал.
Стамболийски 19, зала „Люлин“, при следния
дневен ред: 1. доклад на мандатната комисия;
2. доклад на федералния съвет на СФОЕМИ; 3.
доклад на ревизионната комисия на СФОЕМИ;
4. освобождаване от отговорност на ръководните
органи на СФОЕМИ; 5. изменения и допълнения
на устава на СФОЕМИ; 6. избор на ръководни
и контролни органи на СФОЕМИ; 7. избор на
делегати за VІІ конгрес на КНСБ. Регистрацията
на делегатите започва в 12 ч. на 19.04.2012 г. във
фоайето на хотела. Квотата на представителство
на организация е 1 бр. на 50 синдикални членове.
Материалите по дневния ред ще се намират в
офиса на СФОЕМИ – София, пл. Македония 1,
ет. 6. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ конференцията ще се проведе един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
1917
12. – Председателството на Съюза на търгов
ците в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решението си от 08.02.2012 г. свиква
общо събрание на членовете си на 19.04.2012 г.
в 10 ч. в офиса на съюза в София, ул. Алабин
33 – Търговски дом, ет. 1, стая 135, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СТБ през
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2011 г. и приемане на план и бюджет за 2012 г.; 2.
предложение за промяна в състава на ръководните
органи (председателство, гл. секретар и контролен съвет); 3. разни: обсъждане на кандидатури,
подадени от юридически и физически лица, за
членове на съюза; други.
1916
1. – Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание чл. 12,
ал. 6 ЗНС свиква редовно общо събрание на БИС
на 20.04.2012 г. в 11 ч. в Националния дом на
науката и техниката в София, ул. Г. С. Раковски
108, ет. 3, зала 4 „Асен Златаров“, при следния
дневен ред: 1. приемане на членове на БИС; 2.
преустановяване на правата на членове на БИС; 3.
приемане на отчета за дейността на БИС за 2011 г.;
4. приемане на отчета за изпълнение на бюджета
на БИС за 2011 г.; 5. приемане на бюджета на
БИС за 2012 г.; 6. избор на член на управителния
съвет от групата по чл. 8, т. 2 ЗНС за остатъка
на мандата до 2016 г.; 7. разни. Регистрацията на
упълномощените представители на членовете на
БИС започва в 9,30 ч. и ще се извършва срещу
представено писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 13 ЗНС събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2137
1. – Управителният съвет на СНЦОП „Асоциация „Български въгледобив“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава
на асоциацията свиква общо събрание в 11 ч. на
20.04.2012 г. в София, бул. Ал. Малинов 19, спортен комплекс „Дема“, при следния дневен ред: 1.
разглеждане и приемане на доклада за дейността
на „АБВ“ за 2011 г.; 2. разглеждане и приемане
на финансовия отчет на „АБВ“ за 2011 г.; 3. освобождаване от отговорност на управителния
съвет за дейността му през 2011 г.; 4. разглеждане
и одобряване на предлаганата от управителния
съвет програма за дейността на „АБВ“ за 2012 г.;
5. разглеждане и одобрение на предлагания от
управителния съвет годишен бюджет за 2012 г.;
6. избор на нов управителен съвет; 7. разни.
На основание чл. 16 от устава на асоциацията
и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се счита за
законно, ако присъстват най-малко половината
от членовете му. Ако присъстващите са под този
минимум, събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред и се счита за законно независимо от броя на
явилите се членове.
1920
10. – Управителният съвет на „Ротари клуб
Враца“, Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 23.04.2012 г.
в 18 ч. във Враца, хотелски комплекс „Хемус“,
при следния дневен ред: 1. промени в борда на
директорите (управителния съвет) на юридическо
лице с нестопанска цел „Ротари клуб Враца“,
Враца; 2. разни.
2185
10. – Управителният съвет на Спортен клуб
по тенис на маса „АСТА“, Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
отчетно-изборно общо събрание на 09.04.2012 г.
в 17,30 ч. в Спортна зала „Младост“, бул. Ст.
Стамболов 1, Димитровград, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на клуба за 2011 г.; 2. отчет на контролния съвет
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за дейността на клуба за 2011 г.; 3. освобождаване
членовете на управителния съвет и избор на нов
управителен съвет, председател и секретар на
управителния съвет; 4. освобождаване членовете
на контролния съвет и избор на нов контролен
съвет; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на клуба да присъстват на събранието.
1913
10. – Управителният съвет на „Женско сдружение „Букет“, Кърджали, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 23.04.2012 г. в
11 ч. в Кърджали, бул. България 53, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет за
дейността на УС на „Женско сдружение „Букет“
през 2011 г.; 2. доклад на контролния съвет на
„Женско сдружение „Букет“ за приемане на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността;
3. приемане на нови членове; 4. други.
2281
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорна студия „Иглика“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.04.2012 г. в 19 ч. на бул. Н.
Вапцаров 11 в Пловдив при следния дневен ред:
1. приемане на отчетния доклад за дейността на
сдружението; 2. освобождаване от отговорност на
управителния съвет; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. промени в устава на организацията; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2195
28. – Управителният съвет на „Юмейхо Сдружение България“, Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 20.06.2012 г. в 14 ч. във Велико Търново,
местност Ксилифор, хотелски комплекс „Момина
крепост“, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет; 3. доклад за финансовото състояние
на сдружението и представяне на финансов отчет
за периода 2006 – 2010 г.; 4. отчет за дейността
на „Юмейхо Сдружение България“; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място.
2287
1. – Управителният съвет на „Майчин център „Добра майка – добри деца“, гр. Сандански,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.04.2012 г. в 10 ч. в гр. Сандански,
бул. Свобода 20, ет. 2, при следния дневен ред:
1. промени в управителния съвет на организацията; 2. обсъждане и промяна на устава на
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Майчин център „Добра майка – добри деца“;
3. отчет на дейността на УС и дейността на
организацията; 4. разни.
2193
5. – Управителният съвет на Асоциация на
родопски общини (АРО), Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 20.04.2012 г. в 11 ч. в зала 247 на Общинска
администрация – Смолян, при следния дневен
ред: 1. приемане на промени в устава на АРО; 2.
приемане на решение за създаване на постоянни
комисии и определяне на техния състав; 3. приемане на технически отчет на АРО за 2011 г.; 4.
приемане на финансов отчет на АРО за 2011 г.;
5. приемане на работен план на АРО за 2012 г.;
6. приемане на бюджета на АРО за 2012 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
2154
5. – Управителният съвет на Асоциацията
на свиневъдите в България, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на асоциацията на 20.04.2012 г. в 14 ч. в зала
„Тича“ на хотел „Шумен“ при следния дневен
ред: 1. отчет и информация за дейността на АСБ
за периода 6.04.2009 г. – 19.04.2012 г.; 2. отчет
за финансовата за дейност на АСБ за периода
6.04.2009 г. – 19.04.2012 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет за 2011 г.; 4. приемане
на годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ;
5. приемане на нови членове на асоциацията; 6.
освобождаване на органи на управителния съвет,
контролния съвет и председателя на управителния съвет поради изтекъл мандат; 7. избор на
нов управителен съвет, контролен съвет и председател на АСБ; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
1919
14. – Управителят на „Сдружение Детски
футболен клуб „Шампион“, Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 27.04.2012 г. в 16 ч. в Ямбол, ул. Г. Заимов 9,
вх. А, ет. 4, ап. 10, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2011 г.;
2. промени в устава на сдружението; 3. откриване
на клонове на сдружението в страната.
1894
Веселинка Тодорова Николова, ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност „Спортен клуб
Вега“, Шумен, в ликвидация по ф. д. № 583/2006,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.
1911
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