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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 76
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от ХLI
Народно събрание на 22 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 изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и
109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г.,
бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и
93 от 2011 г.; Решение № 10 от 2011 г. на Конституционния съд – бр. 93 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 41, ал. 1 след думата „престъпления“ се добавя „или“.
§ 2. В чл. 353, ал. 5 след думата „провежда“ се поставя запетая и се добавя „освен в
случаите по чл. 354, ал. 5, изречение второ“.
§ 3. В чл. 411а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 след думата „престъпления“ се
добавя „или“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато е повдигнато обвинение за
две или повече престъпления, които имат
връзка помежду си и някое от тях е от посочените в ал. 1, 2 или 3, делото за всички
престъпления е подсъдно на специализирания
наказателен съд.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 4. В § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Наказателно-процесуалния
кодекс (обн., ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 61
от 2011 г.) се създава изречение второ: „Съдебният контрол върху тези производства се
осъществява от съда, който е бил компетентен
до 31 декември 2011 г.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 февруари 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2171

УКАЗ № 77
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Наказателни я
кодекс, приет от ХLI Народно събрание на
22 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 допълнение на Наказателния кодекс (обн.,
ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.;
изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г.,
бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от
1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм.,
бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр.,
бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр.,
бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г.,
бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.;
попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98
от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45
и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24,
43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от
2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г.,
бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47,
80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г.,
бр. 33 и 60 от 2011 г.)
§ 1. Създава се нов чл. 227:
„Чл. 227. (1) Който наеме на работа едновременно пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България
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чужденци, се наказва с лишаване от свобода
до четири години и с глоба от две хиляди до
двадесет хиляди лева.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България
чужденец, за който деецът знае, че е пострадал
от трафик на хора.
(3) Кой то наеме на работа незаконно
пребиваващ на територията на Република
България чужденец, ненавършил 18-годишна
възраст, се наказва с лишаване от свобода
до пет години и с глоба от три хиляди до
тридесет хиляди лева.
(4) Който системно наема на работа един
или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци,
се наказва с лишаване от свобода от една до
пет години и глоба от пет хиляди до петдесет
хиляди лева.
(5) Наказанието по ал. 4 се налага и на
лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец при условия на труд, които
съществено се различават от условията на
труд на законно наети лица и накърняват
човешкото достойнство.
(6) В маловажни случаи по ал. 2 – 4 наказанието е лишаване от свобода до две години
или пробация, както и глоба от хиляда до
десет хиляди лева.“
Допълнителна разпоредба
§ 2. Този закон въвеж да изиск вани ята
на Директива 2009/52/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за
предвиждане на минимални стандарти за
санкциите и мерките срещу работодатели на
незаконно пребиваващи граждани на трета
държава (ОВ, L 168/24 от 30 юни 2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от
1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г.,
бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24
от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и
110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г.,
бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.,
бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от
2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и
32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г.) в
чл. 83а, ал. 1 думата „225в“ се заменя с „225в,
227, ал. 1 – 5“ и се поставя запетая.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 февруари 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2170
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
лицензиране на дейностите в енергетиката,
приета с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 11
от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 58 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. Създават се т. 2а и 2б:
„2а. изготвяне и одобряване на предвижданията по чл. 22 от Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ);
2б. докладване от операторите на преносната или на разпределителната мрежа в
случаите по чл. 30, ал. 7 ЗЕВИ;“.
2. В т. 4 накрая се добавя „и на договорите
по чл. 30 ЗЕВИ“.
3. Създава се т. 7:
„7. възлагане и извършване на одит по
чл. 201, ал. 2, т. 5 ЗЕ.“
§ 2. В чл. 2, т. 1 се правят следните допълнения:
1. В буква „в“ накрая се добавя „по ЗЕ и
ЗЕВИ“.
2. Създава се буква „г“:
„г. одобряване на предвижданите за едногодишен период електрически мощности по
чл. 22 ЗЕВИ.“
§ 3. В чл. 8, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. одобрява или отказва да одобри общите
условия на договорите по чл. 1, ал. 1, т. 4 и
на договорите по чл. 30 ЗЕВИ;“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. одобрява предвижданите за едногодишен период електрически мощности по чл. 22
ЗЕВИ;“.
3. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 4“ се заменят
с „ал. 2, т. 3“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Към заявлението за издаване или допълване на издадена лицензия по чл. 11, ал. 1,
т. 1, 4, 8, 11, 15 – 17 във връзка с чл. 11, ал. 4
се прилага и проект на договор за участие в
балансираща група за поемане на отговорност
за балансиране на обекти на търговски участници, различни от обектите на заявителя,
включващ:
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1. задълженията на координатора и членовете в балансиращата група;
2. изисквания за подаване на прогнозни
графици от членовете на балансиращата група;
3. срокове за извършване на физически и
финансов сетълмент в рамките на балансиращата група;
4. предоставяне на информация на членовете на балансиращата група за участието
им в общия небаланс, включително данни от
средствата за търговско измерване, фактуриране, оспорване и изплащане на задължения
на членовете на балансиращата група;
5. условия, ред и срокове за смяна на координатор на балансираща група;
6. принципи за разпределение на общия
небаланс между отделните членове на балансиращата група в съответствие с Правилата
за търговия с електрическа енергия;
7. процедурите за работа на координатора на балансиращата група с членовете на
балансиращата група, реда и сроковете за
получаване, разглеждане, проверка и отговор
на подадени от членовете на балансиращата
група жалби.“
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Операторите на преносната и разпределителните електрически мрежи изготвят
инвестиционните и ремонтните програми за
всяка година от бизнес плана и предвиждат
в тях средства:
1. за развитие на мрежите, свързани с
присъединяването, преноса и разпределението на електрическата енергия, произведена
от възобновяеми източници, във връзка с
изпълнение на целите и мерките, заложени в
Националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници;
2. за изграждане на необходимите междусистемни връзки за целите на реализация
на съвместни проекти за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници между Република България и държави – членки на Европейския съюз, или
между Република България и трети държави.“
2. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно
ал. 3 – 5.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Енергийните предприятия с изключение на тези, които ще произвеждат енергия от
възобновяеми източници, представят варианти
на финансовите модели, съдържащи възможните икономически и финансови последици с
прогнози за отражението им върху цените, в
случаите на отклонения от допусканията по
основните модели (прогнозни товари, цени на
горива, инфлация и пр.). Енергийните предприятия, които ще произвеждат енергия от
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възобновяем енергиен източник, представят
финансов модел, разработен по действащата цена, определена от ДКЕВР към датата
на подаване на заявлението за издаване на
лицензия. В случай че по време на разглеждане на заявлението бъде приета нова цена
на електрическата енергия, произведена от
възобновяеми източници, комисията дава
подходящ срок на заявителя да преработи
финансовия си модел съобразно нея.“
§ 7. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 9:
„9. проект на договор за участие в балансираща група по чл. 13, ал. 7.“
2. В ал. 3 цифрата „8“ се заменя с „9“.
§ 8. В чл. 51, ал. 2 се създава т. 7:
„7. сключените договори с членовете на
балансиращата група.“
§ 9. В глава трета се създава раздел Vа:
„Раздел Vа
Събиране и предоставяне на информация
по ЗЕВИ
Чл. 55а. (1) Операторите на преносната и
на разпределителните електрически мрежи
изготвят писмени доклади на всеки шест месеца, които съдържат следната информация:
1. случаите на значително намаляване на
количествата пренесена и разпределена електрическа енергия от възобновяеми източници;
2. предприетите от оператора корективни
мерки за предотвратяване намаляването на
количествата пренесена и разпределена електрическа енергия от възобновяеми източници.
(2) Докладите по ал. 1 се изпращат на
комисията до 30 юни и до 31 декември на
съответната календарна година.
(3) Към докладите се прилагат:
1. извлечение от диспечерския дневник с
точно описание на случаите на ограничаване и
прекъсване на подаваната към електрическата
мрежа енергия от възобновяеми източници;
2. справка относно причините за налагане
на ограничението и прекъсването с посочване на дата и час на въвеждане и съответния
обхват на ограничението.
(4) Операторите на преносната и на разпределителните електрически мрежи изготвят писмени доклади по искане на ДКЕВР
за случаите на ограничаване и прекъсване,
включително дистанционно, на подаваната
към електрическата мрежа енергия от възобновяеми източници, когато са надвишени преносните възможности на съответната мрежа,
към която са присъединени производители
от възобновяеми източници.
Чл. 55б. (1) Операторите на преносната
и разпределителните електрически мрежи
ежегодно изготвят доклад, който съдържа:
1. отчет за изпълнението на дейностите,
заложени в инвестиционните и ремонтните
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програми за развитие на мрежите по чл. 14,
ал. 2 през предходната календарна година,
за целите на присъединяване на енергийни
обек ти за производство на елек т рическа
енергия от възобновяеми източници;
2. предприетите от оператора мерки в случай на неизпълнение на дейностите, заложени
в инвестиционните и ремонтните програми
за развитие на мрежите;
3. информация за събраните суми по чл. 29,
ал. 1 ЗЕВИ и за тяхното разходване;
4. обобщена информация по чл. 55а.
(2) Докладите по ал. 1 се представят на
комисията до 31 март на съответната календарна година.“
§ 10. Създава се глава пета „а“:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДВИ Ж Д А Н И Т Е Г ОД И Ш Н И Е Л Е К Т РИЧЕСКИ МОЩНОСТИ ПО ЗЕВИ
Чл. 83а. (1) Операторите на разпределителните електрически мрежи ежегодно разработват предвиждания за електрическите
мощности, които могат да бъдат предоставяни
за присъединяване на обекти за производство
на електрическа енергия от възобновяеми
източници към съответните разпределителни
мрежи за следващия едногодишен ценови
период.
(2) Предвижданията на операторите на
разпределителните електрически мрежи се
разработват по райони на присъединяване
на обектите за производство и нива на напрежение в съответствие с утвърдената от
ДКЕВР инвестиционна програма на електроразпределителното предприятие при отчитане преносните възможности на мрежите,
отчетеното и прогнозното потребление на
електрическа енергия и сключените предварителни договори.
(3) Въз основа на предвижданията по ал. 1
операторите на разпределителните електрически мрежи изготвят предложение, което
представят на електроенергийния системен
оператор до 28 февруари на съответната
година.
(4) Към предложенията си по ал. 3 оператори те на разп редели телни те елек т рическ и мреж и прилагат данни, справк и и
документи за:
1. сключените предварителни договори;
2. отчетеното и прогнозното потребление
на електрическа енергия;
3. преносните възможности на мрежите;
4. възможностите за балансиране на мощностите в електроразпределителната мрежа.
Чл. 83б. (1) Електроенергийният системен
оператор на базата на предложенията на операторите на разпределителните електрически
мрежи, утвърдената от ДКЕВР инвестиционна
програма и 10-годишния план за развитие на
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преносната мрежа разработва предвиждане
за електрическите мощности, които могат да
бъдат предоставяни за присъединяване към
преносната и разпределителните електрически
мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
(2) Предвиждането на електроенергийния
системен оператор по ал. 1 се разработва по
райони на присъединяване на обектите за
производство и нива на напрежение.
Чл. 83в. Електроенергийни ят системен
операт ор може да поиска доп ъ лни т елни
данни и информация от операторите на разпределителните електрически мрежи относно
предвижданията по райони на присъединяване на обектите за производство и нива на
напрежение, които операторът на съответната
електроразпределителна мрежа е длъжен да
предостави в определения от електроенергийния системен оператор срок.
Чл. 83г. (1) Въз основа на предви ж дането по чл. 83б, ал. 1 електроенергийният
системен оператор изготвя предложение за
електрическите мощности, които могат да
бъдат предоставяни за присъединяване към
преносната и разпределителните мрежи на
обекти за производство на елект рическа
енергия от възобновяеми източници за следващия едногодишен ценови период, което
предоставя на комисията и на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма до 30
април на съответната година.
(2) Към предложението по ал. 1 електроенергийният системен оператор прилага:
1. предложенията на операторите на разпределителните електрически мрежи заедно
с всички приложения към тях;
2. справки и данни относно:
а) сключените предварителни договори;
б) отчетеното и прогнозното потребление
на електрическа енергия;
в) преносните възможности на мрежите;
г) възможностите за балансиране на мощностите в електроенергийната система.
Чл. 83д. Минист ърът на икономиката,
енергетиката и туризма в едномесечен срок от
получаване на предложението на електроенергийния системен оператор изготвя и изпраща
на ДКЕВР становище за съответствието му с
Националния план за действие за енергията
от възобновяеми източници.
Чл. 83е. (1) Комисията разглежда предложението на електроенергийния системен
оператор в двумесечен срок от подаването му.
(2) В процеса на проверката на изпратеното
предложение комисията може да изиска от
операторите на преносната и на разпределителните мрежи да представят допълнителни
данни и справки.
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(3) Комисията задължава електроенерг ийни я системен оператор да п реработ и
изготвеното предложение за предвижданите
за едногодишен ценови период електрически
мощности в следните случаи:
1. когато предложенията не съответстват на:
а) Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници според
становището на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма;
б) предвижданията по 10-годишния план
за развитие на преносната мрежа;
в) утвърдените инвестиционни програми
на операторите на преносната и разпределителните мрежи;
2. когато се установи, че не са отчетени
точно преносните възможности на мрежите
и възможностите за балансиране на мощностите в електроенергийната система.
(4) Електроенергийният системен оператор е длъжен да преработи предложението
в определения от комисията срок.
Чл. 83ж. (1) Комисията се произнася с
решение по предложението на електроенергийния системен оператор за предвиждане
за електрическите мощности, които могат
да бъдат предоставяни за присъединяване
към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство
на електрическа енергия от възобновяеми
източници в срок до 30 юни.
(2) С решението по ал. 1 комисията одобрява предвижданите за едногодишен период
считано от 1 юли електрически мощности,
които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за
производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение.
(3) Решението на комисията се публикува
на интернет страницата на комисията.“
§ 11. В чл. 94 ал. 2 се отменя.
§ 12. В чл. 95а ал. 2 се отменя.
§ 13. В глава шеста се създава раздел V:
„Раздел V
Общи условия за достъп до мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия
Чл. 96б. (1) Комисията одобрява общи
условия на договорите за достъп до мрежите
за пренос и разпределение на електрическа
енергия по чл. 30 ЗЕВИ.
(2) Общите условия по ал. 1 се изготвят
и предлагат от:
1. оператора на електропреносната мрежа – за достъп до мрежата за пренос на
електрическа енергия;
2. оператори те на елек т роразп ределителните мрежи – за достъп до мрежите за
разпределение на електрическа енергия.
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(3) Комисията се произнася с решение по
искането за одобряване на общите условия.
С решението комисията одобрява общите
условия или отказва да ги одобри и дава
задължителни указания за изменение и допълнение на проекта.
(4) За изменение и допълнение на общите
условия се прилага процедурата, предвидена
за първоначалното им приемане.
Чл. 96в. Общите условия по чл. 96б съдържат задължително:
1. правата и задълженията на енергийното
предприятие и на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници;
2. изисквания за представяне на оценка
на потенциала по чл. 19, ал. 1 ЗЕВИ, когато
изготвянето є е задължително, въз основа
на който потенциал се изготвят прогнозните
графици за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници;
3. условията по изпълнение на прогнозните графици за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници;
4. условията и реда за предаване на данни
от производителите на електрическа енергия
от възобновяеми източници над 30 kW в реално време на оператора на преносната или
на разпределителната електрическа мрежа
за доставената в точката на присъединяване
електрическа мощност;
5. условията за прекратяване или прекъсване на достъпа до съответната мрежа;
6. условията и реда за уведомяване на
производителя на електрическа енергия от
възобновяеми източници за въведените ограничения;
7. отговорността на енергийното предприятие при нерегламентирано прекъсване
или ограничаване в производствения режим
на енергийния обект на производителите на
електрическа енергия от възобновяеми източници с изключение на случаите на планови
ремонти, както и с изключение на случаите
по чл. 72 и 73 от Закона за енергетиката.
Чл. 96г. (1) Проектите на изготвените общи
условия се оповестяват и обсъждат при условията и по реда на чл. 91.
(2) Енергийните предприятия представят на
комисията за одобряване проектите на общи
условия с писмено заявление, към което се
прилагат:
1. становищата и бележките по проекта,
получени от заинтересованите лица;
2. становище на енергийното предприятие
по получените коментари и бележки;
3. решение на управителните органи на
енергийното предприятие за приемане на
общите условия.
(3) При разглеж дане на предложените
проекти на общи условия комисията може да
изисква от енергийните предприятия допълнителна информация и да дава задължителни
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указания за изменение и допълнение на проектите за общи условия с оглед привеждането
им в съответствие с изискванията на закона
и осигуряване на равнопоставеност.
Чл. 96д. (1) Комисията се произнася с решение по искането за одобряване на общите
условия.
(2) С решението по ал. 1 комисията:
1. одобрява общите условия;
2. отказва да одобри общите условия, когато
не са изпълнени задължителните указания
на комисията по чл. 96г, ал. 3, или общите
услови я не осиг у ряват равнопоставеност
между страните по договора, както и когато
не съответстват на изискванията на чл. 96в.
Чл. 96е. (1) Енергийни те предпри я т и я
публикуват одобрените от комисията общи
условия най-малко в един централен всекидневник и на интернет страницата си в срок
до 3 дни след съобщаването на решението за
одобряването им по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Одобрените от комисията общи условия
влизат в сила 30 дни след публикуването им,
без да е необходимо изрично писмено приемане
от производителите на електрическа енергия
от възобновяеми източници.
Чл. 96ж. (1) Общите условия могат да се изменят и/или допълват с решение на комисията:
1. по искане на лицензианта;
2. по инициатива на комисията.
(2) За изменение и допълнение на общите
условия се прилага процедурата, предвидена
за първоначалното им приемане.“
§ 14. Създава се глава девета:
„ Г л а в а

д е в е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ЧЛ. 201, АЛ. 2,
Т. 5 ЗЕ
Раздел І
Общи правила
Чл. 118. (1) Одитът се извършва въз основа
на решение на комисията, взето в случаите по
чл. 201, ал. 1 ЗЕ, с цел предотвратяване или
преустановяване на нарушения, както и за
отстраняване на вредните последици от тях.
(2) Разходите за извършване на одита са за
сметка на проверяваното лице.
Чл. 119. (1) С решението за възлагане на
одит комисията определя:
1. проверяваното лице;
2. предмет и срок на одита;
3. периода на извършване на одита;
4. първоначален размер на разходите, необходими за извършване на одита, и срок, в
който те следва да бъдат заплатени от проверяваното лице по посочена от комисията
банкова сметка.
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(2) В решението си по ал. 1 комисията може
да определи в одита да участват и външни
експерти.
Чл. 120. (1) Одитът се осъществява от работна група, която чрез изпълнение на процедури
и дейности констатира, анализира и оценява
събраните в хода на одита доказателства.
(2) В състава на работната група освен
длъжностни лица на комисията се включват
и външните експерти, определени с решението
на комисията за възлагане на одита.
Раздел ІІ
Процедура по одита
Чл. 121. (1) Въз основа на решението на
комисията по чл. 119 председателят на комисията издава заповед, която съдържа:
1. работната група, която ще извършва одита;
2. работната програма.
(2) Съставът на работната група следва
да включва поне един правоспособен юрист
и икономист, като всички членове трябва да
притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие
с предмета на одита.
(3) Със заповедта се определя ръководител
на работната група, който отговаря за планирането, извършването и докладването на
резултатите от одита, като:
1. разпределя работата между членовете
на работната група и участва в нейното изпълнение;
2. изготвя проект на одитен план за работа,
който съдържа: обхват, цели, времетраене на
етапите на планиране, извършване и докладване на одита, както и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
3. организира изготвянето на одитен доклад;
4. организира изготвянето на досие на одита;
5. осъществява текущ контрол на изпълнението на работната програма.
Чл. 122. (1) Ръководителят и членовете на
работната група са напълно безпристрастни и
независими от всички аспекти на управлението
или финансовия интерес на проверяваното
лице, както и от негови управителни и/или
надзорни органи или на други пряко свързани лица и организации. В одита не могат да
участват лица, които се явяват свързани лица
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси с длъжностни лица в проверяваното лице, както и
тези, които са работили в него или са участвали в неговото управление през последните
две години, или имат личен интерес от одита.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират
писмено преди започването на одита пред
председателя на комисията, като членовете
на работната група попълват и декларация
за конфиденциалност и опазване на търговска тайна.
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(3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се
установи в процеса на одита, лицата са длъжни
да си направят писмен отвод.
(4) Когато лицето не си направи отвод по
ал. 3, председателят на комисията го отстранява незабавно.
Чл. 123. (1) При осъществяването на одита
ръководителят и членовете на работната група
имат право:
1. на свободен достъп до одитираните от
тях лица и обекти за проверка;
2. да изискват необходимите документи,
данни, сведения, обяснения, оперативна и
друга информация, включително да извършват измервания и изпитвания за изясняване
на техническото състояние и условията за
експлоатация на обекта, включително за правоспособността на персонала, от съответните
длъжностни лица, както и всяка друга информация, свързана с осигуряване изпълнението
на условията на лицензията;
3. да извършват насрещни проверки и да
изискват от трети лица сведения и документи,
необходими за извършване на насрещните
проверки.
(2) Проверяваното лице е длъжно да оказва
необходимото съдействие на работната група,
като предоставя работни помещения, необходимата техника и достъп до базите данни,
както и изисканата допълнителна информация
и документи на хартиен и електронен носител съобразно указанията на ръководителя и
членовете на работната група.
Чл. 124. (1) За резултатите от извършения
одит се изготвя одитен доклад в един екземпляр, който съдържа: цели и обхват; направени
констатации и изводи; препоръки. Към него
се прилагат всички събрани доказателства,
писмени обяснения, документи, становища,
доказващи изводите и твърденията от проверката. Към одитния доклад се представя
справка за направените разходи с приложени
разходооправдателни документи.
(2) Одитният доклад се подписва от всички
членове на работната група.
(3) В случай че някой от членовете на работната група има особено мнение, той подписва
одитния доклад с „особено мнение“ и в срок
до 3 дни представя писменото си становище.
Чл. 125. (1) В срок до 10 дни от приключване
дейността на работната група ръководителят
є представя одитния доклад на председателя
на комисията.
(2) Председателят на комисията с резолюция определя внасянето на одитния доклад за
разглеждане в закрито заседание на комисията.
Чл. 126. (1) Когато комисията реши, че фактите, обстоятелствата и изводите по одитния
доклад не са изяснени пълно и всестранно,
комисията връща доклада на работната група за допълнително проучване с конкретни
задължителни указания и определя срок за
тяхното изпълнение.
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(2) Допълнени ят и преработен одитен
доклад се разглежда от комисията по реда
на чл. 125.
Чл. 127. (1) Комисията приема одитния
доклад с решение, с което определя окончателния размер на разходите по извършване
на одита и срока, в който проверяваното
лице следва да ги заплати по посочената от
комисията банкова сметка.
(2) С решението си за приемане на одитния
доклад комисията може да даде на проверяваното лице задължителни указания по прилагането на закона, подзаконовите нормативни
актове, задълженията по лицензиите и по
общите условия на договорите и решенията
на комисията, както и да определи срок за
изпълнението им.
(3) При наличие на данни в одитния доклад
за извършено административно нарушение
от проверяваното лице се образува административнонаказателно производство.
(4) При наличие на данни за извършено
престъпление председателят на комисията
изпраща заверено копие от одитния доклад
на прокуратурата.
Раздел ІІІ
Външни експерти
Чл. 128. (1) Към комисията се изготвя
списък на външни експерти, които могат
да участват в извършването на одити при
условията и по реда на тази глава.
(2) Външен експерт може да бъде дееспособно лице със завършено висше образование
с образователна квалификационна степен
„магистър“, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление
от общ характер, отговаря на изискванията
на чл. 121, ал. 2 и има професионален опит
не по-малко от три години.
(3) Конкретните изиск вани я към професионалната квалификация на външните
експерти за включването им в списъка по
ал. 1 се определят с решение на комисията
и се обявяват на интернет страницата є.
(4) Комисията се произнася с решение за
включването на лица в списъка на външните
експерти.
(5) При промяна в обстоятелствата по
ал. 2 или в изискванията на ал. 3 комисията
с решение изключва от списъка на външните експерти лицата, които не отговарят на
поставените условия.“
§ 15. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „по чл. 60 ЗЕ“ се
добавя „чл. 22, ал. 6 и чл. 30, ал. 7 от Закона
за енергията от възобновяеми източници“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2404
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
ОТ 1 МАРТ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
работното време, почивките и отпуските,
приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от
1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г.,
бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54
от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 103 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24
и 103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от
2007 г., бр. 10 и 67 от 2009 г. и бр. 21 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска за
отглеждане на дете до 8-годишна възраст по
чл. 167а, ал. 1 КТ в размер до 5 месеца, към
заявлението по ал. 1 се прилага писменото
съгласие на другия родител.“
2. Досегашните ал. 5 – 8 стават съответно
ал. 6 – 9.
§ 2. В чл. 49а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 49, ал. 5“ се заменят
с „чл. 49, ал. 6“.
2. В ал. 3 думите „чл. 49, ал. 7“ се заменят
с „чл. 49, ал. 9“.
§ 3. В чл. 49б, ал. 2 думите „чл. 49, ал. 5“
се заменят с „чл. 49, ал. 6“.
§ 4. В приложение № 4 думите „към чл. 49,
ал. 5“ се заменят с „към чл. 49, ал. 6“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2515

РЕШЕНИЕ № 157
ОТ 1 МАРТ 2012 Г.

за признаване на сдружение „Национален
цен т ър з а рех аби л и т а ц и я н а с леп и “ з а
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004
г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от
2007 г. и бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Национален център
за рехабилитация на слепи“ със седалище
Пловдив, регистрирано по описа на Пловдивск и я ок ръжен съд с решение № 6216
от 6 октомври 2004 г. по ф.д. 2455/2004, за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2516

М И Н ИС Т ЕРС Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ДОГОВОР

между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн
за насърчаване и защита на инвестициите
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 25 февруари 2010 г. – ДВ,
бр. 19 от 2010 г. В сила от 22 декември 2011 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Кралство Бахрейн;
Желаейки да създадат благоприятни условия за по-големи инвестиции от инвеститори
на едната Договаряща се страна на територията на другата Договаряща се страна;
Признавайки, че насърчаването и взаимната защита на такива инвестиции съгласно меж дународни договори ще съдейства
за стимулиране на индивидуалните бизнес
инициативи и ще увеличи просперитета в
двете държави;
Се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на този договор:
1(а). Понятието „инвестиции“ означава
всякакъв вид вложение, направено като инвестиция от инвеститор на едната Договаряща се страна в съответствие със законите
и разпоредбите на Договарящата се страна,
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приемаща инвестицията на своя територия, и
по-специално, но не изключително включва:
(i) движимо и недвижимо имущество, както и всякакви други имуществени права, като ипотеки,
залози или тежести, и всякакви
други подобни права, определени
в съответствие със законите и
разпоредбите на Договарящата
се страна, на чиято територия е
разположено имуществото;
(ii) дялове във и акции и облигации
на компания и всякакви други
форми на участие в компания;
(iii) парични искове или искове за
изп ъ л нен ие с ъгласно дог овор,
имащи финансова стойност;
(iv) п ра в а н а и н т е лек т у а л н а с о б ственост, гудуил, технологични
процеси и ноу-хау;
(v) стопански концесии, дадени със
закон или съгласно договор.
(b) Понятието „приходи“ означава сумите,
получени от инвестиция и по-специално, но
не изключително включва печалби, приходи
от вземания по дългове, доходи от капитал,
дивиденти, лицензионни такси и хонорари.
(с) Понятието „инвеститор“ означава:
(i) физически лица, които са граждани на една Договаряща се страна
в съответствие с нейните приложими закони;
(ii) всяка ком пани я, организац и я,
дружество или друга форма на
асоцииране, регист рирана и ли
учредена в съответствие със законодателството на едната Договаряща се страна и със седалище
на нейна територия независимо
дали има или не статут на юридическо лице.
(d) Понятието „територия“ означава:
(i)
по отношение на Бахрейн – територията на Кралство Бахрейн,
както и морските зони, морското
дъно и подпочвените пластове,
върху които Кралство Бахрейн
упражнява контрол в съответствие с международното право,
суверенни права и юрисдикция;
и
(ii) по отношение на България – територията под суверенитета на Република България, включително
териториалното море, континенталния шелф и изключителната
икономическа зона, върху които
Република България упражнява
суверенни права и юрисдикция в
съответствие с международното
право.
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2. Промяна във формата, в която вложенията са направени като инвестиции от
инвеститори на едната Договаряща се страна,
няма да засегне тяхната същност като инвестиции, при условие че тази промяна не е в
противоречие със законите на Договарящата
се страна, на чиято територия са извършени
инвестициите.
Член 2
Насърчаване и защита на инвестициите
1. Всяка Договаряща се страна насърчава
и създава благоприятни условия за инвеститорите на другата Договаряща се страна да
извършват инвестиции на нейна територия
и в съответствие с нейното право да упражнява правомощия, предоставени от нейните
закони, допуска такива инвестиции.
2. На инвестициите от инвеститори от
всяка Договаряща се страна ще се предоставя, по всяко време, справедливо и безпристрастно третиране и ще се ползват от
пълна защита и сигурност на територията на
другата Договаряща се страна. Нито една от
Договарящите се страни няма да накърнява
по какъвто и да било начин с неоправдани
или дискриминационни мерки управлението, поддържането, използването, владеенето
или разпореждането на нейната територия
с инвестициите на инвеститори от другата
Договаряща се страна. Всяка Договаряща се
страна ще спазва всяко задължение, което
може да е поела във връзка с инвестициите
на инвеститори от другата Договаряща се
страна.
Член 3
Национално третиране и клаузи за режима
на най-облагодетелствана нация
1. Нито една от Договарящите се страни
няма да предоставя на своята територия на
инвестициите или приходите на инвеститорите от другата Договаряща се страна третиране, по-малко благоприятно от това, което
предоставя на инвестициите или приходите
на своите собствени инвеститори съгласно
своето законодателство или на инвестициите
или приходите на инвеститори от която и да
е трета държава.
2. Нито една от Договарящите се страни
няма да предоставя на своята територия
на инвеститорите на другата Договаряща
се страна по отношение на управлението,
поддържането, използването, владеенето или
разпореждането с техните инвестиции третиране, по-малко благоприятно от това, което
предоставя на своите собствени инвеститори съгласно своето законодателство или на
инвеститори от която и да е трета държава.
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3. Освен ако не е изключено изрично,
третирането, предвидено в алинеи (1) и (2)
по-горе, се прилага за целия договор.
Член 4
Изключения
Разпоредбите на този договор, свързани
с предоставянето на третиране не по-малко
благоприятно от това, предоставено на инвеститорите от всяка трета държава, няма
да се тълкуват като задължаващи едната
Договаряща се страна да предоставя на инвеститорите на другата Договаряща се страна
предимствата от третиране, преференция или
привилегия, произтичащи от:
(a) участие във или асоцииране към всякакъв съществуващ или бъдещ митнически
съюз, икономически или валутен съюз, общ
пазар или зона за свободна търговия или
подобни международни договори или други
форми на регионално сътрудничество, по
които всяка от Договарящите се страни е
или може да стане страна; или
(b) всеки международен договор или споразумение или всяко вътрешно законодателство,
отнасящи се изцяло или преимуществено до
данъчното облагане.
Член 5
Обезщетение за загуби
1. На инвеститорите на едната Договаряща се страна, чиито инвестиции претърпят
загуби на територията на другата Договаряща
се страна, дължащи се на война или друг
въоръжен конфликт, революция, извънредно национално положение, въстание, бунт
или метеж, възникнал на територията на
последната Договаряща се страна, се предоставя от последната Договаряща се страна
третиране по отношение реституция, обезщетение, компенсация или друго уреждане
не по-малко благоприятно от това, което
последната Договаряща се страна предоставя на инвеститорите на която и да е трета
държава. Произтичащите плащания са свободнопреводими.
2. Без да се накърнява действието на
алинея (1) от този член, на инвеститорите
на едната Договаряща се страна, които при
някоя от посочени в тази алинея ситуации
претърпят загуби на територията на другата
Договаряща се страна, дължащи се на:
(а) реквизиране на тяхното имущество от
нейните въоръжени сили или власти; или
(b) разрушаване на тяхното имущество от
нейните въоръжени сили или власти, което
не е било причинено от военна операция или
не се е изисквало според ситуацията,
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се предоставя обезщетение или адекватна
компенсация. Произтичащите плащания са
свободнопреводими и се извършват в конвертируема валута.
Член 6
Отчуждаване
1. Инвестициите на инвеститорите от
едната Договаряща се страна няма да бъдат
национализирани, отчуждавани или подлагани на процедури, чийто ефект е равностоен
на национализация или отчуждаване (наричани тук „отчуждаване“) на територията на
другата Договаряща се страна, освен в обществен интерес, свързан с вътрешни нужди
на тази Договаряща се страна, по надлежен
законов ред, на недискриминационна основа
и срещу незабавно адекватно и ефективно
обезщетение. Такова обезщетение ще възлиза
на пазарната стойност на инвестицията непосредствено преди отчуждаването или преди
предстоящото отчуждаване да стане публично
известно, което е настъпило по-рано, ще се
плаща без забавяне, ще бъде ефективно реализируемо, свободнопреводимо и извършено в
конвертируема валута. В случай на забавяне
ще се плаща допълнително обезщетение за
периода на забавяне по приложимия лихвен
процент на територията на Договарящата
се страна, извършваща отчуждаването, до
датата на плащане.
2. Засегнатият инвеститор има право съгласно закона на Договарящата се страна,
извършваща отчуждаването, на незабавно
разглеждане от съдебен или друг независим
орган на тази страна на неговия случай и
на оценката на неговата инвестиция в съответствие с принципите, определени в алинея
(1) на този член.
3. Когато Договаряща се страна отчужди
имущество на компания, която е създадена
или учредена съгласно законите и разпоредбите във всяка част от нейната територия и
в която инвеститори на другата Договаряща
се страна притежават дялове, тя осигурява
прилагането на разпоредбите на алинея (1)
от този член по отношение на тяхната инвестиция така, че да бъде гарантирано незабавно, адекватно и ефективно обезщетяване
на инвеститорите на другата Договаряща се
страна, които са притежатели на тези дялове.
Член 7
Превод на инвестиции и приходи
1. Всяка Договаряща се страна предоставя
на инвеститорите на другата Договаряща
се страна след изпълнение на всички техни
данъчни задължения правото на свободен
превод на:
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(a) капитал и допълнителни суми, предназначени за поддържане или увеличаване
на инвестиция;
(b) приходи от инвестиция;
(c) постъпления, получени от пълната или
частичната ликвидация на инвестиция;
(d) сумите, изискващи се за плащане на
разходи, възникнали при функционирането
на инвестицията, като изплащане на заеми,
плащане на патентни или лицензионни такси,
и плащане на други разходи;
(e) обезщетението, платимо съгласно член
6, как то и обезщетението, дъл ж имо във
връзка със загубите от нетърговски рискове;
(f) възнаграждението, получено от гражданите на другата Договаряща се страна за
работа и услуги, извършени във връзка с
инвестиции, направени на нейна територия, в
съответствие с нейните закони и разпоредби.
2. Преводите, посочени в предшестващата алинея, ще се извършват без забавяне, в
свободно конвертируема валута по обменния курс, преобладаващ в деня на превода
на територията на Договарящата се страна,
където е извършена инвестицията.
3. Разпоредбите на алинеи (1) и (2) на този
член ще се прилагат без ущърб на мерките,
приети от всяка от страните като резултат
от нейното членство съответно в Съвета за
сътрудничество на арабските държави от
Персийския залив или в Европейския съюз.
Член 8
Разрешаване на спорове между инвеститор
и приемащата държава
1. Спорове между инвеститор на едната
Договаряща се страна и другата Договаряща се
страна относно задълженията на последната
съгласно този договор във връзка с инвестиция на първия се разрешават, доколкото
е възможно, чрез преговори.
2. Ако такъв спор не може да бъде разрешен
в рамките на шест месеца от датата, на която
някоя от страните е поискала разрешаване
чрез преговори, засегнатият инвеститор може
да отнесе спора пред:
(a) компетентния съд на засегнатата Договаряща се страна, или
(b) международен арбитраж чрез:
(i)
Арбитражните правила на Комисията на Организацията на обединените нации по Международно
т ърговско право (UNCITR A L),
или
(ii) Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове, създаден по силата на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави
и граждани на други държави,
подписана във Вашингтон на 18
март 1965 г. (ICSID).
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3. Ако засегнатият инвеститор предяви иск
пред един от органите, посочени в алинея 2(а)
и (b) на този член, тогава инвеститорът няма
да има право да отнесе иска за отсъждане
до някой друг орган.
4. Решенията са окончателни и задължителни за двете страни по спора и ще се
привеждат в изпълнение в съответствие с
местните закони на засегнатата Договаряща
се страна.
Член 9
Спорове между Договарящите се страни
1. Спорове между Договарящите се страни
относно тълкуването или прилагането на
този договор се разрешават, по възможност,
чрез преговори.
2. Ако спор между Договарящите се страни
не може да бъде разрешен по дипломатически
път, по искане на някоя от Договарящите
се страни той ще бъде отнесен пред арбитражен съд.
3. Такъв арбитражен съд се съставя за
всеки индивидуален случай по следния начин:
В рамките на два месеца от получаването
на искането за арбитраж всяка Договаряща
се страна назначава един член на съда. Тези
двама членове избират след това гражданин
на трета държава, който с одобрението на
двете Договарящи се страни се назначава
за председател на съда. Председателят се
назначава в рамките на два месеца от датата
на назначаване на другите двама членове.
4. Ако в рамките на периодите, определени в алинея (3) на този член, не бъдат
направени необходимите назначения, всяка
Договаряща се страна може, при липсата
на друга договореност, да покани президента на Международния съд да извърши
необходимите назначения. Ако президентът
е гражданин на някоя от Договарящите се
страни или по друг начин е възпрепятстван
да изпълни споменатата функция, отправя
се покана към вицепрезидента да извърши
необходимите назначения. Ако вицепрезидентът е гражданин на някоя от Договарящите
се страни или също е възпрепятстван да
изпълни споменатата функция, отправя се
покана към следващия по старшинство член
на Международния съд, който не е гражданин на някоя от Договарящите се страни, да
извърши необходимите назначения.
5. Арбитражният съд взема решението
си с мнозинство на гласовете. Това решение
е задъл ж ително за двете Договарящи се
страни. Всяка Договаряща се страна поема
разходите на своя собствен член на съда и за
своето представяне в арбитражния процес;
разходите на председателя и останалите раз-
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ходи се поемат поравно от Договарящите се
страни. Съдът обаче може в своето решение
да определи по-голяма част от разходите да
бъде поета от една от двете Договарящи се
страни и това решение е окончателно и задължително за двете Договарящи се страни.
Съдът определя своя собствена процедура.

на този договор и на законите и разпоредбите на Договарящата се страна, където е
направена инвестицията. Договорът обаче
няма да се прилага за споровете, които са
възникнали преди неговото влизане в сила.

Член 10
Суброгация

Всяка Договаряща се страна уведомява
дру гата за изпълнението на констит у ционните изисквания за влизането в сила на
този договор. Договорът ще влезе в сила на
датата на получаване на последното писмено
уведомление.

1. Ако едната Договаряща се страна или
определена от нея агенция извърши плащане
по силата на обезщетение, дадено по отношение на инвестиция на територията на другата
Договаряща се страна, последната Договаряща се страна признава прехвърлянето на
първата Договаряща се страна или на определената от нея агенция по силата на закон
или в резултат на правна сделка на всички
права и искове на обезщетената страна и че
първата Договаряща се страна или нейната
представителна агенция е оправомощена да
упражнява тези права и да предявява тези
искове по силата на суброгация в същата
степен като обезщетената страна.
2. Суброгирането в правата и исковете
на обезщетения инвеститор се разпростират
също и върху правото на превод, посочено
в член 7 на този договор.
Член 11
Прилагане на други правила
1. Ако законите на някоя от Договарящите се страни или задължения по силата
на меж дународното право, съществуващи
понастоящем или установени впоследствие
между Договарящите се страни в допълнение
към този договор, съдържат правила, било
то общи или специални, предоставящи на
инвестициите от инвеститори на другата
Договаряща се страна третиране, по-благоприятно от предвиденото в този договор,
такива правила ще имат предимство пред
този договор до степента, до която са поблагоприятни.
2. Разпоредбите на този договор няма
да възпрепятстват всяка от страните да изпълнява задълженията си, произтичащи от
членството є съответно в Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския
залив (GCC) или в Европейския съюз.
Член 12
Прилагане на договора
Този договор се прилага също и за инвестициите, направени преди влизането в сила на
този договор, при условие че не противоречат

Член 13
Влизане в сила

Член 14
Продължителност и прекратяване
1. Този договор е подписан за срок от десет
години и ще продължи да бъде в сила след
това за неопределен срок освен ако не бъде
прекратен писмено от някоя от Договарящите
се страни с 12-месечно уведомление.
2. Договарящите се страни могат по всяко
време както преди изтичането на първоначалния срок, така и след изтичане на споменатия
срок да прекратят този договор с 12-месечно
писмено уведомление.
3. Този договор може да бъде изменян по
взаимно съгласие на Договарящите се страни.
Такива изменения се правят под формата на
протоколи, представляващи неразделна част
от този договор, и влизат в сила в съответствие с разпоредбите на член 13 по-горе.
4. По отношение на инвестициите, направени преди датата, когато уведомлението за
прекратяване съгласно алинеи (1) и (2) на
този член влезе в сила, разпоредбите на този
договор ще останат в сила за последващ срок
от десет години от датата на прекратяване
на този договор.
В уверение на което долуподписаните и
надлежно упълномощени представители на
техните съответни правителства подписаха
този договор.
Съставен в два екземпляра в София на
26 юн и 20 09 г. на б ъ л гарск и, арабск и и
английски език, като всички текстове са
еднакво автентични. В случай на различия
при тълкуването меродавен ще бъде английският текст.
За правителството на
Република България:
Ивайло Калфин,
министър на
външните работи
2217

За правителството на
Кралство Бахрейн:
шейх Ахмед бин Мохамед
Ал Халифа,
министър на
финансите
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство
(Ратифицирано със закон, приет от 40-ото
Народно събрание на 25 януари 2008 г. – ДВ,
бр. 13 от 2008 г. В сила за Република България
от 9 ноември 2011 г.)
Европейската общност
Кралство Белгия,
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,
Малта,
Кралство Нидерландия,
Република Австрия,
Република Полша,
Португалската република,
Република Словения,
Словашката република,
Република Финландия,
Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия,
по-нататък наричани за краткост „държави – членки на ЕО“,
Исландия,
Княжество Лихтенщайн,
Кралство Норвегия,
по-нататък наричани за краткост „държави
от ЕАСТ“,
съвместно по-нататък наричани за краткост
„настоящи договарящи се страни“,
и
Република България,
Румъния,
Като имат предвид, че Договорът за присъединяването на Република България и Румъния
към Европейския съюз (по-нататък наричан
за краткост „Договор за присъединяване“) бе
подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.;
Като имат предвид, че по силата на член
128 от Споразумението за Европейско икономическо пространство, подписано в Порто
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на 2 май 1992 г., всяка европейска държава,
която стане член на Общността, трябва да
кандидатства да стане страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (по-нататък наричано за краткост
„Споразумение за ЕИП“);
Като имат предвид, че Република България и Румъния са кандидатствали да станат
договарящи се страни по Споразумението
за ЕИП;
Като имат предвид, че условията и сроковете за такова участие са предмет на споразумение между настоящите договарящи се
страни и страните кандидатки,
Решиха да сключат следното споразумение:
Член 1
1. Република България и Румъния стават
договарящи се страни по Споразумението за
ЕИП и по-нататък ще се наричат за краткост
„нови договарящи се страни“.
2. С влизането в сила на това споразумение разпоредбите на Споразумението за
ЕИП, изменени с решенията на Съвместния
комитет на ЕИП, приети преди 1 октомври 2004 г., стават задължителни за новите
договарящи се страни при същите условия
както за настоящите договарящи се страни и
при условията и сроковете, изложени в това
споразумение.
3. Приложенията към това споразумение
представляват неразделна част от споразумението.
Член 2
1. Промени в основния текст на Споразумението за ЕИП
а) Преамбюл:
Списъкът на договарящите се страни се
заменя със следния списък:
„Европейската общност,
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,
Малта,
Кралство Нидерландия,
Република Австрия,
Република Полша,
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Португалската република,
Румъния,
Република Словения,
Словашката република,
Република Финландия,
Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия,
и
Исландия,
Княжество Лихтенщайн,
Кралство Норвегия,“.
б) Член 2:
(i) В буква б) думите „Република“ се
заличават;
(ii) След буква г) се добавя следният
текст:
„д) изразът „Акт за присъединяване от 25 април 2005 г.“ означава акта относно условията
за присъединяване на Република България и Румъния и
промените в Учредителните
договори на Европейския съюз,
приет в Люксембург на 25 април 2005 г.;
е)
изразът „Протокол за присъединяване от 25 април 2005 г.“
означава Протокола относно
условията и договореностите за
приемане на Република България и Румъния в Европейския
съюз, приет в Люксембург на
25 април 2005 г.“
в) Член 117:
Текстът на член 117 се заменя със следния
текст:
„Разпоредбите относно финансовите механизми се съдържат в Протокол 38, Протокол
38a и допълнението към Протокол 38a.“
г) Член 126:
В параграф 1 думите „Република“ се заличават.
д) Член 129:
(i) Втората алинея на параграф 1 се
заменя със следния текст:
„С разширяването на Европейското
икономическо пространство вариантите на това споразумение на
български, естонски, латвийски,
литовски, малтийски, полски, румънски, словашки, словенски, унгарски и чешки език имат еднаква
сила.“;
(ii) Третата алинея на параграф 1 се
заменя със следния текст:
„Текстовете на актовете, към които
се прави позоваване в приложенията, също така имат еднаква сила
на английски, български, гръцки,
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датски, естонски, испански, итал иа нск и, лат ви йск и, л и т овск и,
малтийски, немски, нидерландски,
полски, португалски, румънски,
словашк и, словенск и, у нгарск и,
фински, френски, чешки и шведски
език така, както са публикувани в
„Официален вестник“ на Европейския съюз, и с цел тяхното валидиране се съставят на исландски и на
норвежки език и се публикуват в
притурката за ЕИП на „Официален
вестник“ на Европейския съюз.“
2. Промени в протоколите към Споразумението за ЕИП
а) Протокол 4 относно правилата за произход се изменя, както следва:
(i) В член 3, параграф 1 се заличава
позоваването на новите договарящи
се страни;
(ii) Приложение IVa (текст на декларацията върху фактурата) се изменя,
както следва:
(aa) Следни я т текст се добавя
преди варианта на испански
език на текста на декларацията върху фактурата:
„Вариант на български език
Износителят на продуктите,
обхванати от този документ
(м и т н и ч е с к о р а з р е ш е н и е
№ … (1)), декларира, че освен
където е отбелязано друго,
тези продукти са с преференциален произход … (2).“;
(бб) Следни я т текст се добавя
преди варианта на словенски
език на текста на декларацията върху фактурата:
„Вариант на румънски език
E x por tator u l produselor ce
fac obiectul acestui document
(autorizaţia vamală nr. … (1))
declară că, exceptând cazul în
care în mod expres este indicat
altfel, aceste produse sunt de
origine preferenţială … (2).“;
(iii) Приложение IVб (текст на декларацията върху фактурата EUR-MED)
се изменя, както следва:
(aa) Следният текст се добавя преди варианта на испански език
на текста на декларацията
върху фактурата EUR-MED:
„Вариант на български език
Износителят на продуктите,
обхванати от този документ
(м и т н и ч е с к о р а з р е ш е н и е
№ … (1)), декларира, че освен
където е отбелязано друго,
тези продукти са с преференциален произход … (2).

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

– кумулация, приложена по
отношение на ..... (наименование на държавата/държавите)
– не се прилага кумулация (3)“;
(бб) Следни я т т екст се добавя
преди варианта на словенски
език на текста на декларацията върху факту рата EURMED:
„Вариант на румънски език
E x por t ator u l produ selor c e
fac obiectul acestui document
(autor i zaţia va ma l ă n r. … (1)
declară că, exceptând cazul în
care în mod expres este indicat
altfel, aceste produse sunt de
origine preferenţială … (2).
– кумулация, приложена по
отношение на ..... (наименование на държавата/държавите)
– не се прилага кумулация (3)“.
б) Протокол 38a се изменя, както следва:
В член 4, параграф 3 думата „трябва“ се
заменя с „може“.
в) Следният текст се добавя към Протокол 38a:
„Допълнение към Протокол 38a относно финансовия механизъм на ЕИП за Република
България и Румъния
Член 1
1. Протокол 38a се прилага mutatis mutandis
за Република България и Румъния.
2. Независимо от параграф 1 член 6 на
Протокол 38a не се прилага. Няма да се осъществява пренасочване към други държави
бенефициери в случай на налични неизползвани средства на България и Румъния.
3. Независимо от параграф 1 член 7 на
Протокол 38a не се прилага.
4. Независимо от параграф 1 финансовият
принос за неправителствени организации и
социални партньори може да достига до 90
процента от разходите по проект.
Член 2
Доп ъ л н и т ел н и т е су м и на фи на нсови я
принос за Република България и Румъния
ще бъдат 21,5 млн. EUR за Република България и 50,5 млн. EUR за Румъния за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2009 г.
включително; те се предоставят към датата
на влизане в сила на Споразумението за
участие на Република България и Румъния
в Европейското икономическо пространство
или на споразумение за временно прилагане
на споразумението и ще се предоставят за
използване на един транш през 2007 г.“
г) Текстът на Протокол 44 се заменя със
следния текст:
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„Относно защитните механизми, свързани с
разширяването на Европейското икономическо пространство
1. Прилагане на член 112 от споразумението относно общата икономическа защитна
клауза и защитните механизми, съдържащи
се в някои преходни разпоредби, в областта
на свободното движение на хора и шосейния
транспорт.
Член 112 от споразумението ще се прилага
и за ситуациите, определени или посочени във:
(a) разпоредбите на член 37 от Акта за
присъединяване от 16 април 2003 г. и член
36 от Акта за присъединяване от 25 април
2005 г. или, според конкретния случай, от
Протокола за присъединяване от 25 април
2005 г., и
(б) защитните механизми, съдържащи
се в преходните разпоредби под заглавията
„Преходен период“ в приложение V (Свободно
движение на работници) и приложение VIII
(Право на установяване), в точка 30 (Директива 96/71/EО на Европейския парламент и на
Съвета) от приложение XVIII (Здравословни
и безопасни условия на труд, трудово право
и равно третиране на мъжете и жените) и
точка 26в (Регламент (ЕИО) № 3118/93 на
Съвета) на приложение XIII (Транспорт), като
се прилагат същият срок, обхват и действие,
посочени в тези разпоредби.
2. Защитна клауза за вътрешния пазар.
Общата процедура за вземане на решения,
предвидена в споразумението, се прилага и
за решения, взети от Комисията на Европейските общности в съответствие с член
38 от Акта за присъединяване от 16 април
2003 г. и член 37 от Акта за присъединяване
от 25 април 2005 г. или, според конкретния
случай, Протокола за присъединяване от 25
април 2005 г.“
Член 3
1. Всичк и изменени я в приети от институциите на Общността актове, които са
включени в Споразумението за ЕИП и които са направени с Акта относно условията
за присъединяване на Република България
и Румъния и промените в Учредителните
договори или, според конкретния случай, с
Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и
Румъния в Европейския съюз, са включени
в това споразумение и стават част от Споразумението за ЕИП.
2. За тази цел следното тире се добавя към
точките на приложенията и протоколите към
Споразумението за ЕИП, съдържащи препратки към актовете, приети от съответните
институции на Общността:
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„– 1 2005 SA: Акт относно условията за
п рис ъед и н я ва не на Реп у бл и к а Бъ л гари я
и Румъния и промените в Учредителните
договори на Европейския съюз, приет на 25
април 2005 г. (OВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203).“
3. Ако и веднага щом Договорът за създаване на Конституция за Европа влезе в
сила, следното тире ще замени тирето в
параграф 2:
„– 1 2005 SP: Протокол относно условията
и договореностите за приемане на Република България и Румъния в Европейския
съюз, приет на 25 април 2005 г. (OВ L 157,
21.6.2005 г., стр. 29).“
4. Ако тирето, посочено в параграф 2 или
3, е първото тире към дадена точка, пред
него се вмъква изразът „изменен(а/о) с:“.
5. Приложение A към това споразумение
посочва точките в приложенията и протоколите към Споразумението за ЕИП, в които
трябва да се впише текстът от параграфи
2, 3 и 4.
6. Когато в резул тат от у част ието на
новите договарящи се страни е необходимо
да се въведат промени в актове, включени
в Споразумението за ЕИП преди датата на
влизане в сила на това споразумение, и тези
необходими промени не са предвидени в това
споразумение, те се въвеждат в съответствие
с процедурите, посочени в Споразумението
за ЕИП.
Член 4
1. Договореностите, съдържащи се в Акта
относно условията на присъединяване на
Република България и Румъния и промените
в учредителните договори на Европейския
съюз, посочени в приложение Б към това
споразумение, се включват в Споразумението
за ЕИП и стават част от него.
2. Ако и веднага щом Договорът за създаване на Конституция за Европа влезе в сила,
ще се счита, че договореностите, изложени
в приложение Б, са установени от Протокола относно условията и договореностите за
приемане на Република България и Румъния
в Европейския съюз.
3. Всички договорености от значение за
Споразумението за ЕИП, посочени в или
приети въз основа на Акта относно условията
за присъединяване на Република България
и Румъния и промените в Учредителните
договори на Европейския съюз, или, според
конкретния случай, на Протокола относно
условията и договореностите за приемане
на Република България и Румъния в Европейския съюз, които не са поместени в
приложение Б към това споразумение, ще
бъдат обект на процедурите, установени в
Споразумението за ЕИП.
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Член 5
Всяка една страна по това споразумение
може да отнесе до Съвместния комитет на
ЕИП всякакъв въпрос относно тълкуването
или прилагането на Споразумението. Съвместният комитет на ЕИП разглежда въпроса с
цел да намери приемливо решение, за да се
поддържа доброто функциониране на Споразумението за ЕИП.
Член 6
1. Това споразумение се ратифицира или
одобрява от настоящите договарящи се страни
и новите договарящи се страни в съответствие с техните собствени процедури. Инструментите за ратификация или одобрение
се депозират в Генералния секретариат на
Съвета на Европейския съюз.
2. Споразумението влиза в сила на следващия ден след депозирането на последния
инструмент за ратификация или одобрение
на настояща договаряща се страна или нова
договаряща се страна при условие, че следните
свързани споразумения и протоколи влизат
в сила същия ден:
a) Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност
и Кралство Норвегия относно програма за
сътрудничество за икономически растеж и
устойчиво развитие в България;
б) Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност
и Кралство Норвегия относно програма за
сътрудничество за икономически растеж и
устойчиво развитие в Румъния;
в) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа
общност и Исландия вследствие присъединяването на Република България и Румъния
към Европейския съюз; и
г) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа
общност и Кралство Норвегия вследствие
присъединяването на Република България и
Румъния към Европейския съюз.
Член 7
Това споразумение, съставено в единствен
оригинал на английски, български, гръцки,
датск и, естонск и, испанск и, и та лианск и,
латвийски, литовски, малтийски, немски,
нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски, исландски и
норвежки език, като всеки от тези текстове
е с еднаква сила, се депозира в Генералния
секретариат на Съвета на Европейския съюз,
който връчва вярно с оригинала копие на
всяко от правителствата на страните по това
споразумение.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети
юли две хиляди и седма година.
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Приложение A
Списък по член 3 от споразумението
Част I
Актове, посочени в Споразумението за ЕИП,
изменени с Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и
промените в учредителните договори на Европейския съюз или, според конкретния случай, с
Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и
Румъния в Европейския съюз
Тиретата, предвидени в член 3, параграфи
2 и 3, се създават на следните места в приложенията и протоколите към Споразумението
за ЕИП:
В глава XXVII (Спиртни напитки) на приложение II (Технически правила, стандарти,
изпитания и сертифициране):
– Точка 1 (Регламент (ЕИО) № 1576/89
на Съвета);
– Точка 3 (Регламент (ЕИО) № 1601/91
на Съвета).
В приложение XIII (Транспорт):
– Точка 19 (Директива 96/26/EО на Съвета).
В приложение XVII (Интелектуална собственост):
– Точка 6 (Регламент (ЕИО) № 1768/92
на Съвета);
– Точка 6a (Регламент (EО) № 1610/96 на
Европейския парламент и на Съвета).
Част II
Други изменения в приложенията към Споразумението за ЕИП
Правят се следните изменения в приложенията към Споразумението за ЕИП:
Приложение V (Свободно движение на
работници):
В точка 3 (Директива 68/360/EО на Съвета), адаптация буква д), (ii) се заменя със
следния текст:
„(ii) бележката под линия се заменя
със следното:
„бел г и й ц и, б ъ л гари, чех и, дат чани, германци, естонци, гърци,
исландци, испанци, французи, ирландци, италианци, поданици на
К ип ър, лат ви й ц и, пода н и ц и на
Лихтенщайн, литовци, поданици
на Люксембург, унгарци, малтийци,
нидерландци, норвежци, австрийци, поляци, португалци, румънци,
словенц и, слова ц и, фин ла н дц и,
шведи и поданици на Обединеното
кралство съгласно страната, издаваща разрешението.“
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Приложение Б
Списък по член 4 от споразумението
Приложенията към Споразумението за
ЕИП се изменят, както следва:
Приложение II (Технически правила, стандарти, изпитания и сертифициране):
1) В глава X V, точка 12a (Дирек тива
91/414/ЕИО на Съвета) следната алинея се
създава след параграфа относно преходните
разпоредби:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 25 април 2005 г. или, според
конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г. за Румъния
(приложение VII, глава 5, раздел Б, част II).“
2) В глава XVII, точка 7 (Директива 94/62/
EО на Европейския парламент и на Съвета)
следният параграф се създава между параграфа относно преходните разпоредби и текста
на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 10, раздел Б,
точка 2) и Румъния (приложение VII, глава
9, раздел Б, точка 2).“
3) В глава XVII, точка 8 (Директива 94/63/
EC на Европейския парламент и на Съвета)
следният параграф се създава между параграфа относно преходните разпоредби и текста
на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 10, раздел A,
точка 1) и Румъния (приложение VII, глава
9, раздел A).“
4) В глава XXV, точка 3 (Директива 2001/37/
EО на Европейския парламент и на Съвета)
следният параграф се създава преди текста
на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 7).“
Приложение V (Свободно движение на
работници):
Текстът на втория параграф под заглавието
„Преходен период“ се заменя със следния текст:
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„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола за
присъединяване от 25 април 2005 г. за България (приложение VI, глава 1) и Румъния
(приложение VII, глава 1).
По отношение на защитните механизми в
преходните разпоредби, посочени в предишните параграфи, с изключение на договореностите за Малта, се прилага Протокол 44
за защитните механизми във връзка с разширяването на Европейското икономическо
пространство.“
Приложение VIII (Право на установяване):
Текстът на втория параграф под заглавието
„Преходен период“ се заменя със следния
текст:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола за
присъединяване от 25 април 2005 г. за България (приложение VI, глава 1) и Румъния
(приложение VII, глава 1).
По отношение на защитните механизми в
преходните разпоредби, посочени в предишните параграфи, с изключение на договореностите за Малта, се прилага Протокол 44
за защитните механизми във връзка с разширяването на Европейското икономическо
пространство.“
Приложение IX (Финансови услуги):
В точка 30в (Директива 97/9/EC на Европейския парламент и на Съвета) се добавя
следният параграф:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола за
присъединяване от 25 април 2005 г. за България (приложение VI, глава 2) и Румъния
(приложение VII, глава 2).“
При ложение X I (Телеком у никационни
услуги):
В точка 5вм (Директива 2002/22/EО на
Европейск и я парламент и на Съвета) се
създава следният параграф преди текста на
адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 9).“
Приложение XII (Свободно движение на
капитали):
Следният параграф се създава след параграфа под заглавието „Преходен период“:
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„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола за
присъединяване от 25 април 2005 г. за България (приложение VI, глава 3) и Румъния
(приложение VII, глава 3).“
Приложение XIII (Транспорт):
1) В точка 15a (Директива 96/53/EО на
Съвета) се добавя следният параграф:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 25 април 2005 г. или, според
конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г. за България
(приложение VI, глава 5, точка 3) и Румъния
(приложение VII, глава 6, точка 2).“
2) В точка 18a (Директива 1999/62/EО на
Европейския парламент и на Съвета) следният параграф се създава между параграфа
относно преходните разпоредби и текста на
адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
Румъния (приложение VII, глава 6, точка 3).“
3) В точка 19 (Директива 96/26/EО на
Съвета) следният параграф се създава между
параграфа относно преходните разпоредби и
текста на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 5, точка 2).“
4) В точка 26в (Регламент (ЕИО) № 3118/93
на Съвета) текстът на втория параграф относно преходните разпоредби се заменя със
следния текст:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 5, точка 1) и
Румъния (приложение VII, глава 6, точка 1).
По отношение на защитните механизми
в преходните разпоредби, посочени в предишните параграфи, се прилага Протокол 44
за защитните механизми във връзка с разширяването на Европейското икономическо
пространство.“
Приложение XV (Държавни помощи):
1) Следният параграф се добавя в края на
„Секторни адаптации“:
„Между договарящите се страни се прилагат
договореностите относно съществуващите схеми за помощ, предвидени в глава 2 (Политика
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на конкуренция) от приложение V към Акта
за присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола за
присъединяване от 25 април 2005 г.“
2) Следният текст се създава преди заглавието „Посочени актове“:
„Преходен период
Прилагат се преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 25 април 2005 г. или, според
конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г. за Румъния
(приложение VII, глава 4).“
Приложение XVII (Интелектуална собственост):
Следният текст се добавя под заглавието
„Секторни адаптации“:
„Между договарящите се страни се прилагат специфичните механизми, предвидени в
глава 1 (Дружествено право) от приложение
V към Акта за присъединяване от 25 април
2005 г. или, според конкретния случай, към
Протокола за присъединяване от 25 април
2005 г.“
Приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно
третиране на мъжете и жените):
В точка 30 (Директива 96/71/EО на Европейския парламент и на Съвета) текстът на
втория параграф относно преходните разпоредби се заменя със следния текст:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола за
присъединяване от 25 април 2005 г. за България (приложение VI, глава 1) и Румъния
(приложение VII, глава 1).
По отношение на защитните механизми
в преходните разпоредби, посочени в предишните параграфи, се прилага Протокол 44
за защитните механизми във връзка с разширяването на Европейското икономическо
пространство.“
Приложение XX (Околна среда):
1) В точка 1е (Директива 96/61/EО на
Съвета) се добавя следният параграф:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 10, раздел Г,
точка 1) и Румъния (приложение VII, глава
9, раздел Г, точка 1).“
2) В точка 7a (Директива 98/83/EО на
Съвета) се добавя следният параграф:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
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според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
Румъния (приложение VII, глава 9, раздел
В, точка 5).“
3) В точка 9 (Директива 83/513/ЕИО на
Съвета) следният параграф се създава между
параграфа относно преходните разпоредби и
текста на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 25 април 2005 г. или, според
конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г. за Румъния
(приложение VII, глава 9, раздел В, точка 1).“
4) В точка 10 (Директива 84/156/ЕИО на
Съвета) следният параграф се създава между
параграфа относно преходните разпоредби и
текста на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
Румъния (приложение VII, глава 9, раздел
В, точка 1).“
5) В точка 11 (Директива 84/491/ЕИО на
Съвета) следният параграф се създава преди
текста на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
Румъния (приложение VII, глава 9, раздел
В, точка 2).“
6) В точка 12 (Директива 86/280/ЕИО на
Съвета) следният параграф се създава между
параграфа относно преходните разпоредби и
текста на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
Румъния (приложение VII, глава 9, раздел
В, точка 3).“
7) В точка 13 (Директива 91/271/ЕИО на
Съвета) следният параграф се създава между
параграфа относно преходните разпоредби и
текста на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 10, раздел В)
и Румъния (приложение VII, глава 9, раздел
В, точка 4).“
8) В точка 19a (Директива 2001/80/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета) след-
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ният параграф се създава между параграфа
относно преходните разпоредби и текста на
адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 10, раздел Г,
точка 2) и Румъния (приложение VII, глава
9, раздел Г, точка 3).“
9) В точка 21aг (Директива 1999/32/ЕО на
Съвета) следният параграф се създава между
параграфа относно преходните разпоредби и
текста на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 10, раздел
A, точка 2).“
10) В точка 32в (Регламент (ЕИО) № 259/93
на Съвета) следният параграф се създава между параграфа относно преходните разпоредби
и текста на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 10, раздел Б,
точка 1) и Румъния (приложение VII, глава
9, раздел Б, точка 1).“
11) В точка 32г (Директива 1999/31/ЕО на
Съвета) се добавя следният параграф:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 10, раздел Б,
точка 3) и Румъния (приложение VII, глава
9, раздел Б, точка 3).“
12) В точка 32е (Директива 2000/76/EО
на Европейск и я парламент и на Съвета)
следният параграф се създава преди текста
на адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 25 април 2005 г. или, според
конкретния случай, към Протокола за присъединяване от 25 април 2005 г. за Румъния
(приложение VII, глава 9, раздел Г, точка 2).“
13) В точка 32еа (Директива 2002/96/EC
на Европейския парламент и на Съвета) следният параграф се създава между параграфа
относно преходните разпоредби и текста на
адаптацията:
„При ла гат се п реход н и т е ра зпоредби,
предвидени в приложенията към Акта за
присъединяване от 25 април 2005 г. или,
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според конкретния случай, към Протокола
за присъединяване от 25 април 2005 г. за
България (приложение VI, глава 10, раздел Б,
точка 4) и Румъния (приложение VII, глава
9, раздел Б, точка 4).“

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

(Ратифициран със закон, приет от 40-ото
Народно събрание на 25 януари 2008 г. – ДВ,
бр. 13 от 2008 г. В сила за Република България от 9 ноември 2011 г.)
Упълномощените представители на
Европейската общност, по-нататък наричана „Общността“,
и на
Кралство Белги я, 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 Люксембу рг,
Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република
Полша, Португалската република, Република
Словения, Словашката република, Република
Финланди я, Кра лство Швеци я, Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия,
договарящи се страни по Договора за създаване на Европейската общност, по-нататък
наричани „държави – членки на ЕО“,
упълномощените представители на
Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия,
по-нататък наричани за краткост „държави
от ЕАСТ“,
като всички те са договарящи се страни
по Споразумението за Европейско икономическо пространство, сключено в Порто
на 2 май 1992 г., по-нататък наричано за
краткост „Споразумение за ЕИП“, съвместно
по-нататък наричани за краткост „настоящи
договарящи се страни“, и
упълномощените представители на
Република България, Румъния,
по-нататък наричани за краткост „нови
договарящи се страни“,
събрани в Брюксел на двадесет и пети юли
две хиляди и седма година за подписването
на Споразумението за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство, приеха следните
текстове:
I. Споразумение за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство (по-нататък наричано
за краткост „споразумението“).
II. Посочените по-долу текстове, които са
приложени към споразумението:
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Приложение A: Списък по член 3 от споразумението.
Приложение Б: Списък по член 4 от споразумението.
Упълномощените представители на настоящите договарящи се страни и упълномощените представители на новите договарящи
се страни приеха съвместните декларации
и изявления, изброени по-долу и приложени
към този Заключителен акт:
1. Съвместна декларация относно своевременното ратифициране на Споразумението за
участие на Република България и Румъния в
Европейското икономическо пространство.
2. Съвместна декларация относно датата
на изтичане на срока на преходните мерки.
3. Съвместна декларация относно прилагането на прави лата за п роизход след
влизането в си ла на Споразу мението за
участие на Република България и Румъния
в Европейското икономическо пространство.
4. Съвместна декларация относно търговията със земеделски продукти и преработени
земеделски продукти.
5. Съвместна декларация относно секторна адаптация на Лихтенщайн в областта на
свободното движение на хора.
6. Съвместно изявление относно приоритетните сектори, изброени в Протокол 38a.
7. Съвместно изявление относно финансовия принос.
Упълномощените представители на настоящите договарящи се страни и упълномощените представители на новите договарящи
се страни взеха под внимание декларациите,
изброени по-долу и приложени към този
Заключителен акт:
1. Обща съвместна декларация на държавите от ЕАСТ.
2. Съвместна декларация на държавите
от ЕАСТ относно свободното движение на
работници.
3. Едностранна декларация на правителството на Лихтенщайн относно допълнението
към Протокол 38a.
Също така те се договориха, че Споразумението за ЕИП, изменено с протокола
за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, както
и пълните текстове на всяко от решенията
на Съвместния комитет на ЕИП, трябва да
бъдат изготвени и удостоверени като автентични на български и на румънски език от
представителите на настоящите договарящи
се страни и на новите договарящи се страни
най-късно до влизането в сила на споразумението.
Те вземат под внимание споразумението
под формата на размяна на писма между
Европейската общност и Кралство Норве-
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гия относно програма за сътрудничество за
икономически растеж и устойчиво развитие
в България, което също е приложено към
този Заключителен акт.
Те също вземат под внимание споразумението под формата на размяна на писма
между Европейската общност и Кралство
Норвегия относно програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво
развитие в Румъния, което е приложено към
този Заключителен акт.
Те вземат под внимание и Допълнителния
протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия
вследствие присъединяването на Република
България и Румъния към Европейския съюз,
който е приложен към този Заключителен акт.
Освен това те вземат под внимание Допълнителния протокол към Споразумението
между Европейската икономическа общност
и Кралство Норвегия вследствие присъединяването на Република България и Румъния
към Европейския съюз, който също е приложен към този Заключителен акт.
Подчертават, че горепосочените споразумения и протоколи са договорени с презумпцията, че участието в Европейското икономическо пространство остава непроменено.
СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗЯВЛЕНИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ ДОГОВАРЯЩИ
СЕ СТРАНИ И НОВИТЕ ДОГОВАРЯЩИ
СЕ СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СВОЕВРЕМЕННОТО РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Нас т оя щ и т е дог оваря щ и с е с т ра н и и
новите договарящи се страни подчертават
ва ж ност та на своевременното ратифициране или одобрение на Споразумението за
участие на Република България и Румъния
в Европейското икономическо пространство
от настоящите договарящи се страни и новите договарящи се страни съгласно техните
съответни конституционни изисквания, за
да се гарантира доброто функциониране на
Европейското икономическо пространство.
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ПРЕХОДНИТЕ МЕРКИ
Преходните мерки от Договора за присъединяване са отразени в Споразумението
за ЕИП и срокът им изтича на същата дата,
на която би изтекъл, ако разширяването на
Европейския съюз и на ЕИП бяха настъпили
едновременно на 1 януари 2007 г.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗХОД
СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
1. Доказателство за произход, надлежно
издадено от държава от ЕАСТ или от нова
договаряща се страна в рамките на преференциално споразумение, сключено между
държавите от ЕАСТ и новата договаряща
се страна, или в рамките на едностранно
национално законодателство на държава от
ЕАСТ или на нова договаряща се страна, ще
се счита за доказателство за преференциален
произход от ЕИП, при условие че:
(a) доказателството за произход и транспортните документи са издадени не по-късно
от деня преди датата на присъединяване на
новата договаряща се страна към Европейския съюз;
(б) доказателството за произход е предоставено на митническите власти в срок от
четири месеца от датата на влизане в сила
на споразумението.
Когато стоките са декларирани за внос от
държава от ЕАСТ или от нова договаряща
се страна съответно в нова договаряща се
страна или в държава от ЕАСТ преди датата
на присъединяване на новата договаряща
се страна към Европейския съюз по силата
на преференциални споразумения, които в
дадения момент са били в сила между държава от ЕАСТ и нова договаряща се страна,
доказателство за произход, издадено със задна
дата по силата на тези договорености, също
може да се приеме в държавите от ЕАСТ или
в новите договарящи се страни, при условие
че е предоставено на митническите власти в
срок от четири месеца от датата на влизане
в сила на споразумението.
2. Държавите от ЕАСТ, от една страна,
и Република България и Румъния, от друга
страна, имат право да запазят разрешенията, с които се предоставя статутът „одобрен
износи т ел“ в рам к и т е на споразу мен и я,
ск лючени меж ду държавите от ЕАСТ, от
една ст рана, и Реп ублика Бъ лгари я и ли
Румъния, от друга страна, при условие че
одобрените износители прилагат правилата
за произход на ЕИП.
Тези разрешения трябва да се заменят от
държавите от ЕАСТ и от Република България и Румъния с нови разрешения, издадени
съгласно условията, залегнали в Протокол 4
към Споразумението за Европейското икономическо пространство, не по-късно от
една година след датата на влизане в сила
на споразумението.
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3. Искания за последваща проверка на доказателство за произход, издадено по силата на
преференциалните споразумения и спогодби,
посочени в параграфи 1 и 2 по-горе, се приемат от компетентните власти на държавите
от ЕАСТ и на новите договарящи се страни
до три години след издаването на съответното
доказателство за произход и могат да бъдат
направени от тези власти до три години след
приемане на доказателството за произход.
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ
1. В контекста на преговорите за разширяването на ЕИП бяха проведени консултации
меж ду настоящите договарящи се страни
и новите договарящи се страни с цел да се
прецени дали е необходимо да се коригират
двустранните търговски отстъпки за земеделски продукти и преработени земеделски
продукти в съответните части на Споразумението за ЕИП или съответните двустранни
споразумения между Европейската общност и
съответно Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
предвид разширяването на Европейския съюз.
2. Настоящите договарящи се страни и
новите договарящи се страни разгледаха, за
всеки отделен продукт, условията за достъп
до пазара и се споразумяха, че няма да се
добавят допълнителни търговски отстъпки
за земеделски продукти или преработени
земеделски продукти в съществуващи споразумения в контекста на разширяването.
3. Настоящите договарящи се страни и новите договарящи се страни се споразумяха, че
във връзка с това разширяване на Европейския
съюз Исландия, Лихтенщайн и Норвегия няма
да предявяват искове, претенции или да се
позовават, да изменят или оттеглят отстъпки
относно земеделски продукти, предоставени в
съответствие с членове XXIV.6 и XXVIII от
Общото споразумение за митата и търговията
(ГАТТ) от 1994 г.
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЕКТОРНАТА АДАПТАЦИЯ НА ЛИХТЕНЩАЙН
В ОБЛАСТТА НА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ
НА ЛИЦА
Настоящите договарящи се страни и новите
договарящи се страни,
– като имат предвид секторните адаптации
за Лихтенщайн в областта на свободното движение на лица, въведени с Решение № 191/1999
на Съвместния комитет на ЕИП и изменени
със Споразумението за участие на Чешката
република, Република Естония, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в Европейското икономическо
пространство от 14 октомври 2003 г.,

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

– като отчитат големия брой граждани
на ЕО и държавите от ЕАСТ, желаещи да
пребивават в Лихтенщайн, който надвишава
нетния имиграционен прираст, установен в
горепосочения режим,
– като имат предвид, че участието на България и Румъния в ЕИП води до увеличаване
на броя на гражданите, които имат право
да се възползват от свободното движение на
лица, предвидено в Споразумението за ЕИП,
се договаря т на длеж но да вземат под
внимание тази фактическа ситуация, както
и непроменения капацитет на Лихтенщайн
да приема нови хора, при преразглеждането
на секторните адаптации в приложения V и
VIII към Споразумението за ЕИП.
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Държавите от ЕАСТ подчертават, че декларациите, свързани със Споразумението за
ЕИП, приложени към Заключителния акт на
посочения в предишния параграф договор, не
могат да се тълкуват или прилагат по начин,
който противоречи на задълженията на настоящите договарящи се страни и на новите
договарящи се страни, възникнали от това
споразумение или от Споразумението за ЕИП.

ДРУ Г И ДЕК Л А РА ЦИИ ОТ ЕДН А ИЛИ
ПОВЕЧЕ ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ ПО
СПОРАЗУМЕНИЕТО

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ
ОТ ЕАСТ ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ
Държавите от ЕАСТ подчертават силно
изразените елементи на диференциране и
гъвкавост в разпоредбите относно свободното
движение на работници. Те ще се постараят, в
рамките на националното си законодателство,
да предоставят по-голям достъп до трудовия
си пазар за граждани на Република България
и Румъния с цел да се ускори сближаването
с правото на Европейския съюз. В резултат
възможностите за работа в държавите от
ЕАСТ за граждани на Република България
и Румъния трябва да се подобрят значително
след присъединяването на тези държави. Освен това държавите от ЕАСТ ще използват по
най-добрия начин предложените мерки, за да
преминат възможно най-бързо към пълното
прилагане на европейското право в областта
на свободното движение на работници. По
отношение на Лихтенщайн това ще се осъществи в съответствие с конкретните договорености, предвидени в секторните адаптации
към приложение V (Свободно движение на
работници) и приложение VIII (Право на
установяване) към Споразумението за ЕИП.

ОБЩА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ
Държавите от ЕАСТ вземат предвид декларациите относно присъедин яването на
Република България и Румъния към Европейския съюз, свързани със Споразумението за
ЕИП и приложени към Заключителния акт
на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална
република Германия, Република Естония,
Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската
република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство
Люксембург, Република Унгария, Република
Малта, Кралство Нидерландия, Република
Австрия, Република Полша, Португалската
република, Република Словения, Словашката
република, Република Финландия, Кралство
Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави – членки
на Европейския съюз) и Република България
и Румъния.

ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛИХТЕНЩАЙН ОТНОСНО
ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОТОКОЛ 38A
Правителството на Лихтенщайн,
– във връзка с допълнението към Протокол 38a,
– като напомня, че България и Румъния
трябва да се възползват от приноса на държавите от ЕАСТ за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското
икономическо пространство в еднаква степен
с другите държави бенефициери, посочени в
член 5 от Протокол 38a, и като взема предвид
коефициента за разпределение, предвиден в
този член,
– като отбелязва, че държавите от ЕАСТ
са положили изключителни усилия в рамките на финансовия механизъм на ЕИП да
увеличат финансирането в полза на България
и Румъния,
изразява виждането си, че при преразглеждането, предвидено в член 9 от Протокол 38a,
всякакви по-нататъшни евентуално договоре-

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРИОРИТЕТНИТЕ СЕКТОРИ ПО ПРОТОКОЛ 38A
Настоящите договарящи се страни и новите договарящи се страни припомнят, че не
всички приоритетни сектори, посочени в член
3 на Протокол 38a, трябва да бъдат уредени
във всяка една държава бенефициер.
СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ФИНАНСОВИЯ ПРИНОС
Настоящите договарящи се страни и новите договарящи се страни се споразумяха,
че различните договорености за финансовия
принос, приети в контекста на разширяването
на ЕИП, няма да представляват прецедент
за периода след изтичането на срока им на
30 април 2009 г.
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ни финансови мерки трябва да отчетат вече
постигнатото намаляване на икономическите
и социалните различия, така че да се намали
пропорционално приносът на трите държави
от ЕАСТ, в случай че една или повече от
настоящите държави бенефициери вече не
отговарят на условията за финансиране по
подобна мярка.
СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ
ОТНОСНО ПРОГРА М А ЗА С ЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
A. Писмо от Европейската общност
Господине,
Имам честта да Ви пиша във връзка с
преговорите между Европейската общност и
Кралство Норвегия („Норвегия“) в контекста
на присъединяването на България като договаряща се страна към Споразумението за
ЕИП и създаването на програма за сътрудничество за насърчаване на икономическия
растеж и устойчивото развитие в България.
При преговорите бяха постигнати следните
договорености:
1. В съответствие с двустранно споразу мение меж д у двете д ържави Норвег и я
и България създават програма за сътрудничество за насърчаване на социалното и
икономическото развитие в България чрез
двустранни проекти. Текстът на двустранното
споразумение е приложен като неразделна
част от тази размяна на писма.
2. За целите на тази програма Норвегия
ще осигури общо 20 млн. EUR, които ще
бъдат отпуснати на един транш през 2007 г.
Тази сума се предоставя на разположение
от датата на влизане в сила на Споразумението за участие на Република България и
Румъния в Европейското икономическо пространство или на споразумение за временно
прилагане на посоченото споразумение до
30 април 2009 г.
3. Тази размяна на писма:
a) трябва да се ратифицира или одобри от
Европейската общност и Норвегия съобразно
съответните им процедури; инструментите
за ратификация или одобрение се депозират
в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз;
б) влиза в сила на следващия ден след
депозирането на последния инструмент за
ратификация или одобрение, при условие че
са депозирани и инструментите за ратификация или одобрение на следните свързани
споразумения:
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(i)

Споразумение за участие на Република България и Румъния в
Европейското икономическо пространство;
(ii) С пора зу мен ие под ф ормат а на
размяна на писма между Европейската общност и Норвегия относно
прог рама за сът рудничество за
икономически растеж и устойчиво
развитие в Румъния;
(iii) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската
икономическа общност и Исландия
вследствие присъединяването на
Република България и Румъния
към Европейския съюз; и
(iv) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската
икономическа общност и Кралство
Норвегия вследствие присъединяването на Република България и
Румъния към Европейския съюз.
Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието си със съдържанието на това писмо.
Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.
Приложение: 1.
Приложение
Споразумение за Норвежка програма за
сътрудничество за икономически растеж
и устойчиво развитие в България между
Кралство Норвегия и Република България
(по-нататък наричани „страните“)
Член 1
Предмет
Норвежката програма за сътрудничество
се създава за насърчаване на социалното и
икономическото развитие в България чрез
проекти за двустранно сътрудничество между
страните в секторите, посочени в член 4.
Член 2
Финансов обхват
За целите на норвежката програма за
сътрудничество за Република България Кралство Норвегия осигурява общо 20 млн. EUR,
които се отпускат на един транш през 2007 г.
Член 3
Срок
Сумата, посочена в член 2, се предоставя
на разположение от датата на влизане в сила
на Споразумението за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство или от датата на влизане в
сила на споразумение за временно прилагане
на споразумението до 30 април 2009 г.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

Член 4
Приоритетни сектори
Норвежката програма за сътрудничество за България се използва за проекти за
двустранно сътрудничество между имащи
право на участие кандидати от страните с
цел насърчаване на социалното и икономическото развитие в Република България в
рамките на следните приоритетни сектори:
– намаляване на емисиите от парникови
газове, включително проекти за съвместно
изпълнение по Протокола от Киото, както
и на други емисии във въздуха и водата;
– енергийна ефективност и възобновяема
енергия;
– подпомагане на устойчивото производс т во, вк л юч и т е л но с ер т ифи ц и ра не и
проверка;
– прилагане на достиженията на правото от Шенген, подкрепа за национални
шенгенски планове, както и укрепване на
съдебната система.
Други възможни дейности, inter alia, са
иновации, развитие на човешките ресурси,
изграждане на мрежи, изграждане на капацитет, трансфер на технологии и изследователска и развойна дейност.
Член 5
Максимален размер на съфинансирането
Норвежкият принос под формата на безвъзмездна помощ няма да превишава 60 %
от разходите по проект с изк лючение на
проекти, които се финансират от бюджета на централни, регионални или местни
власти, като при тях приносът не може да
надвишава 85 % от разходите по проект. В
никакъв случай не може да се превишават
максималните размери на съфинансиране на
Общността. Приносът за неправителствени
организации и социални партньори може да
достигне до 90 % от разходите по проект.
Член 6
Управление
Норвежката програма за сътрудничество за
България се управлява от правителството на
Норвегия или от орган, назначен от правителството. Управителният орган се консултира
с местния координационен център, назначен
от правителството на Република България.
Комисията може да преглежда проектите1.
1

Разпоредбите, уредени в последното изречение на член 6, първа алинея, се прилагат
като адаптация на член 4, параграф 3 от
Споразумението между Кралство Норвегия
и Европейската общност относно норвежки
финансов механизъм за периода 2004 – 2009 г.
(ОВ L 130, 29.4.2004 г., стр. 81).
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Други разпоредби относно прилагането
на това споразумение се издават от правителството на Норвегия при необходимост.
Разходите за управление на норвежката
програма за сътрудничество се покриват от
сумата, посочена в член 2.
Член 7
Влизане в сила
Това спора зу мен ие с е рат ифи ц и ра о т
Кралство Норвегия и Република България в
съответствие с националните им процедури.
То влиза в сила тридесет дни след датата,
на която последната страна е депозирала
инструмента за ратификация в норвежкото
Министерство на външните работи, но не
по-рано от влизането в сила на Споразумението за участие на Република България
и Румъния в Европейското икономическо
пространство, или от датата на влизане в
сила на споразумение за временно прилагане
на въпросното споразумение.
Съставено в Брюксел на ……… 2007 г.
За Кралство
За Република
Норвегия
България
Б. Писмо от Кралство Норвегия
Господине,
Имам честта да потвърдя получаването на
Вашето писмо с днешна дата, което гласи:
„Имам чест да Ви пиша във връзка с
преговорите между Европейската общност и
Кралство Норвегия („Норвегия“) в контекста
на присъединяването на България като договаряща се страна към Споразумението за
ЕИП и създаването на програма за сътрудничество за насърчаване на икономическия
растеж и устойчивото развитие в България.
При преговорите бяха постигнати следните договорености:
1. В съответствие с двустранно споразу мение меж д у двете държави Норвег и я
и България създават програма за сътрудничество за насърчаване на социалното и
икономическото развитие в България чрез
двустранни проекти. Текстът на двустранното
споразумение е приложен като неразделна
част от тази размяна на писма.
2. За целите на тази програма Норвегия
ще осигури общо 20 млн. EUR, които ще
бъдат отпуснати на един транш през 2007 г.
Тази сума се предоставя на разположение
от датата на влизане в сила на Споразумението за участие на Република България и
Румъния в Европейското икономическо пространство или на споразумение за временно
прилагане на посоченото споразумение до
30 април 2009 г.
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3. Тази размяна на писма:
a) трябва да се ратифицира или одобри от
Европейската общност и Норвегия съобразно
съответните им процедури; инструментите
за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на
Европейския съюз;
б) влиза в сила на следващия ден след
депозирането на последния инструмент за
ратификация или одобрение, при условие че
са депозирани и инструментите за ратификация или одобрение на следните свързани
споразумения:
(i) Споразумение за участие на Реп ублика Българи я и Р у м ъни я
в Евр опейс ко т о и коном и че с ко
пространство;
(ii) С пора зу мен ие под ф ормат а на
размяна на писма между Европейската общност и Норвегия относно
прог рама за сът рудни чест во за
икономически растеж и устойчиво
развитие в Румъния;
(iii) Допълнителен протокол към споразумението меж ду Европейската
икономическа общност и Република Исландия вследствие присъединяването на Република България и
Румъния към Европейския съюз;
и
(iv) Допълнителен протокол към Споразумението меж ду Европейската
икономическа общност и Кралство
Норвегия вследствие присъединяването на Република България и
Румъния към Европейския съюз.“
Имам честта да потвърдя съгласието си
със съдържанието на Вашето писмо.
Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.
С ПОРАЗУ М ЕН И Е ПОД ФОРМ АТА Н А
РАЗМ ЯН А Н А ПИСМ А МЕЖ Д У ЕВРОП Е ЙС К АТА ОБЩ НО С Т И К РА ЛС Т В О
НОРВЕГ И Я ОТ НОС НО П РОГ РА М А ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В
РУМЪНИЯ
A. Писмо от Европейската общност
Господине,
Имам честта да Ви пиша във връзка с
преговорите между Европейската общност и
Кралство Норвегия („Норвегия“) в контекста
на присъединяването на Румъния като договаряща се страна към Споразумението за
ЕИП и създаването на програма за сътрудничество за насърчаване на икономическия
растеж и устойчивото развитие в Румъния.
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При преговорите бяха постигнати следните
договорености:
1. В съответствие с двустранно споразумение между двете държави Норвегия и Румъния създават програма за сътрудничество
за насърчаване на икономическия растеж и
устойчивото развитие в Румъния чрез двустранни проекти. Текстът на двустранното
споразумение е приложен като неразделна
част от тази размяна на писма.
2. За целите на тази програма Норвегия
осигурява общо 48 млн. EUR, които ще бъдат
отпуснати на един транш през 2007 г. Тази
сума се предоставя на разположение от датата на влизане в сила на Споразумението за
участие на Република България и Румъния
в Европейското икономическо пространство
или на споразумение за временно прилагане на
посоченото споразумение до 30 април 2009 г.
3. Тази размяна на писма:
a) трябва да се ратифицира или одобри от
Европейската общност и Норвегия съобразно
съответните им процедури; инструментите
за ратификация или одобрение се депозират
в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз;
б) влиза в сила на следващия ден след
депозирането на последния инструмент за
ратификация или одобрение, при условие че
са депозирани и инструментите за ратификация или одобрение на следните свързани
споразумения:
(i) Споразумение за участие на Република България и Румъния в
Европейското икономическо пространство;
(ii) С пора зу мен ие под ф ормат а на
размяна на писма между Европейската общност и Норвегия относно
прог рама за сът рудничество за
икономически растеж и устойчиво
развитие в България;
(iii) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската
икономическа общност и Исландия
вследствие присъединяването на
Република България и Румъния
към Европейския съюз; и
(iv) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската
икономическа общност и Кралство
Норвегия вследствие присъединяването на Република България и
Румъния към Европейския съюз.
Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието си със съдържанието на това писмо.
Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.
Приложение: 1.
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Приложение
Споразумение за Норвежка програма за
сътрудничество за икономически растеж и
устойчиво развитие в Румъния между Кралство Норвегия и Румъния
(по-нататък наричани „страните“)
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Член 5
Максимален размер на съфинансирането

Норвежката програма за сътрудничество
се създава за насърчаване на социалното и
икономическото развитие в Румъния чрез
проекти за двустранно сътрудничество между
страните в секторите, посочени в член 4.

Норвежкият принос под формата на безвъзмездна помощ няма да превишава 60 %
от разходите по проект, с изключение на
проекти, които се финансират от бюджета на централни, регионални или местни
власти, като при тях приносът не може да
надвишава 85 % от разходите по проект. В
никакъв случай не може да се превишават
максималните размери на съфинансиране на
Общността. Приносът за неправителствени
организации и социални партньори може да
достигне до 90 % от разходите по проект.

Член 2
Финансов обхват

Член 6
Управление

За целите на норвеж ката програма за
сътрудничество за Румъния Кралство Норвегия осигурява общо 48 млн. EUR, които
се отпускат на един транш през 2007 г.

Норвежката програма за сътрудничество
за Румъния се управлява от правителството
на Норвегия или от орган, назначен от правителството. Управителният орган се консултира с местния координационен център,
назначен от правителството на Румъния.
Комисията може да преглежда проектите1.
Други разпоредби относно прилагането
на това споразумение се издават от правителството на Норвегия при необходимост.
Разходите за управление на норвежката
програма за сътрудничество се покриват от
сумата, посочена в член 2.

Член 1
Предмет

Член 3
Срок
Сумата, посочена в член 2, се предоставя
на разположение от датата на влизане в сила
на Споразумението за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство или от датата на
влизане в сила на споразумение за временно
прилагане на споразумението до 30 април
2009 г.
Член 4
Приоритетни сектори
Норвежката програма за сътрудничество за Румъния се използва за проекти за
двустранно сътрудничество между имащи
право на участие кандидати от страните с
цел насърчаване на социалното и икономическото развитие в Румъния в рамките на
следните приоритетни сектори:
– намаляване на емисиите от парникови
газове, включително проекти за съвместно
изпълнение по Протокола от Киото, както
и на други емисии във въздуха и водата;
– енергийна ефективност и възобновяема
енергия;
– подпомагане на устойчивото производс т во, вк л юч и т е л но с ер т ифи ц и ра не и
проверка;
– здравеопазване.
Други възможни дейности, inter alia, са
иновации, развитие на човешките ресурси,
изграждане на мрежи, изграждане на капацитет, трансфер на технологии и изследователска и развойна дейност.

Член 7
Влизане в сила
Това спора зу мен ие с е рат ифи ц и ра о т
Кралство Норвегия и Румъния в съответствие
с националните им процедури. То влиза в
сила тридесет дни след датата, на която последната страна е депозирала инструмента
за ратификация в норвежкото Министерство на външните работи, но не по-рано
от влизането в сила на Споразумението за
участие на Република България и Румъния
в Европейското икономическо пространство
или от датата на влизане в сила на споразумение за временно прилагане на въпросното
споразумение.
Съставено в Брюксел на ……… 2007 г.
За Кралство Норвегия
1

За Румъния

Разпоредбите, уредени в последното изречение на член 6, първа алинея, се прилагат
като адаптация на член 4, параграф 3 от
Споразумението между Кралство Норвегия
и Европейската общност относно норвежки
финансов механизъм за периода 2004 – 2009 г.
(ОВ L 130, 29.4.2004 г., стр. 81).
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Б. Писмо от Кралство Норвегия
Господине,
Имам честта да потвърдя получаването на
Вашето писмо с днешна дата, което гласи:
„Имам честта да Ви пиша във връзка с
преговорите между Европейската общност и
Кралство Норвегия („Норвегия“) в контекста
на присъединяването на Румъния като договаряща се страна към Споразумението за ЕИП
и създаването на програма за сътрудничество
за насърчаване на икономическия растеж и
устойчивото развитие в Румъния.
При преговорите бяха постигнати следните
договорености:
1. В съответствие с двустранно споразумение между двете държави Норвегия и Румъния създават програма за сътрудничество
за насърчаване на икономически растеж и
устойчиво развитие в Румъния чрез двустранни проекти. Текстът на двустранното
споразумение е приложен като неразделна
част от тази размяна на писма.
2. За целите на тази програма Норвегия
ще осигури общо 48 млн. EUR, които ще
бъдат отпуснати на един транш през 2007 г.
Тази сума се предоставя на разположение от
датата на влизане в сила на Споразумението
за участие на Република България и Румъния
в Европейското икономическо пространство
или споразумение за временно прилагане на
посоченото споразумение до 30 април 2009 г.
3. Тази размяна на писма:
a) трябва да се ратифицира или одобри от
Европейската общност и Норвегия съобразно
съответните им процедури; инструментите
за ратификация или одобрение се депозират
в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз;
б) влиза в сила на следващия ден след
депозирането на последния инструмент за
ратификация или одобрение, при условие че
са депозирани и инструментите за ратификация или одобрение на следните свързани
споразумения:
(i) Споразумение за участие на Република България и Румъния в
Европейското икономическо пространство;
(ii) С пора зу мен ие под ф ормат а на
размяна на писма между Европейската общност и Норвегия относно
прог рама за сът рудни чест во за
икономически растеж и устойчиво
развитие в България;
(iii) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската
икономическа общност и Исландия
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вследствие присъединяването на
Република България и Румъния
към Европейския съюз; и
(iv) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската
икономическа общност и Кралство
Норвегия вследствие присъединяването на Република България и
Румъния към Европейския съюз.“
Имам честта да потвърдя съгласието си
със съдържанието на Вашето писмо.
Моля, приемете моите най-дълбоки почитания.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА
ИКОНОМИЧЕСК А ОБЩНОСТ И ИСЛАНДИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Европейската общност и Исландия,
Като имат предвид Споразумението между
Европейската икономическа общност и Исландия, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 г.,
по-нататък наричано „споразумението“, и
съществуващите договорености за търговия
с риба и рибни продукти между Исландия и
Общността,
Като имат предвид присъединяването на
Република България и Румъния към Европейския съюз,
Като имат предвид Споразумението за
участие на Република България и Румъния
в Европейското икономическо пространство,
Като имат предвид съществуващия режим
за търговия с риба и рибни продукти между
Исландия и Република България и Румъния,
Решиха да определят с общо съгласие
измененията в споразумението вследствие
присъединяването на Република България и
Румъния към Европейския съюз
и да сключат този протокол:
Член 1
Текстовете на споразумението, приложенията и протоколите, които представляват
неразделна част от споразумението, на Заключителния акт и декларациите, приложени
към него, се изготвят на български и на румънски език, като тези текстове имат еднаква
сила с оригиналните текстове. Съвместният
комитет одобрява текстовете на български и
на румънски език.
Член 2
Специалните разпоредби за вноса в Общността на някои видове риба и рибни продукти
с произход от Исландия са изложени в този
протокол и приложението към него.
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Годишните безмитни к воти, предвидени в приложението към този протокол, се
прилагат за периода от 1 януари 2007 г. до
30 април 2009 г. Нивата на к вотите се преразглеж дат до кра я на посочени я период,
като се вземат под внимание всичк и интереси. Нивата на к вотите за 2007 г. реа лно
не се намал яват, защото разширяването на
Европейското икономическо прост ранство
не наст ъпи на 1 януари 2007 г. Обемите на
тарифните к воти за 2009 г. се нама л яват
в с ъо т ве т с т вие с п ри ла га не т о и м до 30
април 2009 г.
Член 3
Този протокол се ратифицира или одобрява
от договарящите се страни в съответствие със
собствените им процедури. Инструментите
за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на
Европейския съюз.
Протоколът влиза в сила на следващия
ден след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение, при
условие че са депозирани и инструментите
за ратификация или одобрение на следните
свързани споразумения:
(i) Споразумение за участие на Реп ублика Българи я и Р у м ъни я
в Евр опейс ко т о и коном и че с ко
пространство;
(ii) С пора зу мен ие под ф ормат а на
размяна на писма меж ду Европейс к ат а о бщ но с т и К р а лс т в о
Норвег и я о т носно п рог рама за
сътрудничество за икономически
растеж и устойчиво развитие в
България;
(iii) С пора зу мен ие под ф ормат а на
размяна на писма меж ду Европейс к ат а о бщ но с т и К р а лс т в о
Норвег и я о т носно п рог рама за
сътрудничество за икономически
растеж и устойчиво развитие в
Румъния; и
(iv) Допълнителен протокол към Споразумението меж ду Европейската
икономическа общност и Кралство
Норвегия вследствие присъединяването на Република България и
Румъния към Европейския съюз.
Член 4
Този протокол е съставен в два екземпляра
на английски, български, гръцки, датски,
естонски, испански, италиански, латвийски,
литовски, малтийски, немски, нидерландски,
полски, португалски, румънски, словашки,
словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и исландски език, като всички
тези текстове са с еднаква сила.
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Приложение
Специални разпоредби по член 2
Общността открива следните нови годишни безмитни тарифни квоти за продукти с
произход от Исландия:
Код по
КН

Описание на
продуктите

Обем на
годишната
квота

0306 19 30 з а м р а з е н н о р в е ж к и 520 тона1
омар
(Nephrops norvegicus)
0304 19 35 филета Sebastes spp., 750 тона
пресни или охладени

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА
ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ И КРАЛСТВО
НОРВЕГИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ И
РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Европейската общност и Кралство Норвегия,
Като имат предвид Споразумението между
Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано на 14 май 1973 г.,
по-нататък наричано „споразумението“, и
съществуващите договорености за търговия
с риба и рибни продукти между Норвегия и
Общността,
Като имат предвид присъединяването на
Република България и Румъния към Европейския съюз,
Като имат предвид Споразумението за
участие на Република България и Румъния
в Европейското икономическо пространство,
Като имат предвид съществуващия режим
за търговия с риба и рибни продукти между
Норвегия и Република България и Румъния,
Решиха да определят с общо съгласие
измененията в споразумението вследствие
присъединяването на Република България и
Румъния към Европейския съюз
и да сключат този протокол:
1

Допълнителна безмитна тарифна квота. Ако
тази конкретна квота не бъде изцяло използвана до края на 2007 г., останалият обем се
прехвърля за 2008 г. За тази цел приспадането
на обеми от тази конкретна тарифна квота,
приложима за 2007 г., спира на втория работен ден в Комисията след 1 април 2008 г.
На следващия работен ден неизползваният
остатък от тази тарифна квота за 2007 г. се
предоставя на разположение в рамките на
съответната тарифна квота, приложима за
2008 г. След тази дата не могат да се правят
последващи приспадания или връщания към
обемите по тази конкретна тарифна квота,
приложима през 2007 г.
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Член 1
Текстовете на споразумението, приложенията и протоколите, които представляват
неразделна част от споразумението, на Заключителния акт и декларациите, приложени
към него, се изготвят на български и на румънски език, като тези текстове имат еднаква
сила с оригиналните текстове. Съвместният
комитет одобрява текстовете на български
и на румънски език.
Член 2
Специалните разпоредби за вноса в Общността на някои видове риба и рибни продукти с произход от Норвегия са изложени
в този протокол.
Тарифните квоти, посочени в член 3 от
този протокол, се прилагат за периода от 1
януари 2007 г. до 30 април 2009 г. Нивата на
квотите, посочени в член 3, се преразглеждат
до края на посочения период, като се вземат
под внимание всички интереси. Нивата на
квотите за 2007 г. реално не се намаляват,
за що т о разш и ря ва не т о на Европейско т о
икономическо пространство не настъпи на
1 януари 2007 г. Обемите на тарифните квоти за 2009 г. се намаляват в съответствие с
прилагането им до 30 април 2009 г.
Към тарифните квоти се прилагат правилата за произход, изложени в Протокол № 3
към споразумението.
Член 3
Общността открива следните нови допълнителни годишни безмитни тарифни квоти:
– скумрия от вида Scomber scombrus или
Scomber japonicus, замразена
(код по КН 0303 74 30): 9300 тона;
– херинга (Clupea harengus, Clupea pallasii),
замразена
(Код по КН 0303 51 00): 1800 тона;
– филета и коремчета от херинга (Clupea
harengus, Clupea pallasii), замразени
(код по КН 0304 29 75 и 0304 99 23):
600 тона;
– други видове риба, замразена (код по
КН 0303 79 98): 2200 тона;
– други риби от вида сьомга, замразени
(код по КН 0303 29 00): 2000 тона;
– скариди, белени и замразени
(кодове по КН ex1605 20 10, ex1605 20
91 и ex1605 20 99): 2000 тона.
Член 4
Общността сваля условието „за промишлено производство“ и съответното изискване
за крайния потребител относно тарифните
квоти, открити през 2004 г., за замразена
скумрия (пореден № 09.0760, 09.0763 и 09.0778),
замразена херинга (пореден № 09.0752) и
замразени коремчета на херинга (пореден
№ 09.0756). Съответно се премахват изискванията за консумация от човека на продуктите
по същите тарифни квоти.
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Съществуващата безмитна тарифна квота за
замразени белени скариди с пореден № 09.0758
ще остане в сила за кодове по КН ex1605 20
10, ex1605 20 91 и ex1605 20 99.
За периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември
2008 г. Общността слива двете съществуващи
безмитни тарифни квоти за замразени белени
скариди (пореден № 09.0745 и 09.0758) и допълнителната нова безмитна тарифна квота от
2000 тона, която е предвидена в член 3, като
ще предостави слятата тарифна квота за кодове
по КН ex1605 20 10, ex1605 20 91 и ex1605 20 99.
От 1 януари 2009 г. двете съществуващи
безмитни тарифни квоти за замразени белени
скариди с пореден № 09.0758 (2500 тона) и пореден № 09.0745 (5500 тона) и новата допълнителна
безмитна тарифна квота от 2000 тона ще се
прилагат като три отделни тарифни квоти и
ще се предоставят за кодове по КН ex1605 20
10, ex1605 20 91 и ex1605 20 99.
От 15 юни 2008 г. Общността слива подпериодите, свързани със съществуващите три
тарифни квоти за скумрия (пореден № 09.0760,
09.0763 и 09.0778), в един период от 15 юни до
14 февруари.
Член 5
Представители на Европейската общност и
Норвегия ще се срещнат преди края на 2007 г.,
за да обсъдят възможността за прилагане на
правилата за произход, предвидени в Протокол
№ 3 към споразумението, и за продуктите,
обхванати в размяната на писма от 16 април
1973 г. относно търговията с риба.
Член 6
Този протокол се ратифицира или одобрява от Европейската общност и Норвегия в
съответствие със собствените им процедури.
Инструментите за ратификация или одобрение
се депозират в Генералния секретариат на
Съвета на Европейския съюз.
Той влиза в сила на следващия ден след
депозирането на последния инструмент за
ратификация или одобрение, при условие че
са депозирани и инструментите за ратификация или одобрение на следните свързани
споразумения:
(i) Споразумение за участието на Република България и Румъния в
Европейското икономическо пространство;
(ii) Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската
общност и Кралство Норвегия относно програма за сътрудничество
за икономически растеж и устойчиво
развитие в България;
(iii) Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската
общност и Кралство Норвегия относно програма за сътрудничество
за икономически растеж и устойчиво
развитие в Румъния; и
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(iv) Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската
икономическа общност и Исландия
вследствие присъединяването на
Република България и Румъния
към Европейския съюз.
Член 7
Този протокол е съставен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски,
естонски, испански, италиански, латвийски,
литовски, малтийски, немски, нидерландски,
полски, португалски, румънски, словашки,
словенски, унгарски, фински, френски, чешки,
шведски и норвежки език, като всички тези
текстове са с еднаква сила.
2282

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 51
от 25 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
482040 „Организатор интернет приложения“
от област на образование „Информатика“ и
професионално направление 482 „Приложна
информатика“ 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 482040 „Организатор интернет
приложения“ съгласно приложението към
тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 4820401
„Електронна търговия“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
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на обучаемия възможност за упражняване
на професията 482040 „Организатор интернет
приложения“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор интернет приложения“
Професионално направление:
482

Приложна информатика

Наименование на професията:
482040

Организатор интернет приложения

Специалност:

Степен на професионална квалификация

4820401 Е л е к т р о н н а Трета
търговия
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
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интернет приложения“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО (утвърден със Заповед на министъра
на образованието, младежта и науката № 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-091728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.)
входящото минимално образователно равнище
за ученици е завършен 7 клас или завършено
основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
интернет приложения“ за лица, навършили 16
години, входящото минимално образователно
равнище е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
При обучение по професията „Организатор
интернет при ложени я“ на лица, п ри доби ли
професионална квалификация или преминали
професионално обучение по други професии от
професионални направления 481 „Компютърни
науки“ или 482 „Приложна информатика“, общите
за професиите професионални компетенции се
зачитат и се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в държавните образователни
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на
тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет,
комбинирайки компютърни технологии, текст и
мултимедия. Структурира и оформя текстовата
информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-/видеоформати, създава анимирани
обекти и текст, разработва дизайна на страниците,
като се ръководи от предназначението и целевата
група потребители на съдържанието.
Създаването на интернет приложения е сложен и многостранен процес, изискващ знания за
технологии, умения за работа със специализирани
софтуерни продукти, генериране на идеи и нестандартни решения. Организаторът разработва идеен
проект, определя изискванията по отношение на
дизайн, функционалност и сигурност, изготвя
проектна спецификация на приложението.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

В своята дейност той използва различни описателни и процедурни езици за програмиране,
с помощта на които подрежда съдържанието и
създава връзки между различните му части, като
спазва установените технически спецификации и
стандарти. Обработва графични изображения и
аудио-/видеоклипове, като това включва тяхното
създаване, преобразуване от един формат в друг,
мащабиране, оцветяване, създаване на композиции
и анимации с помощта на специализирани софтуерни продукти за работа с векторна и растерна
графика, анимация и аудио-/видеообработка.
Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт,
размери на елементите на съдържанието и по този
начин оформя цялостния дизайн на страниците.
При създаване на приложения с динамично
съдържание (често променящо се във времето)
организаторът работи със сървърни езици за програмиране, като създава програми за съхраняване,
извличане и редактиране на съдържанието на
страниците, намиращо се в таблици от сървър за
бази данни. В процеса на разработка на динамични
приложения за интернет организаторът използва
специализирани софтуерни продукти за програмиране, тестване, оптимизиране и отстраняване
на грешки, уебсървър и сървър за бази данни.
Организаторът определя необходимото ниво
на сигурност на приложенията и данните, избира
протоколите, сертификатите и технологиите за
комуникация според целите, предназначението
и целевата група потребители на приложението.
Организаторът публикува готовите проекти
в интернет, като използва програми за трансфер
на файлове.
За организатора на интернет приложения е
важно да има умения за работа в екип, да проявява отговорност, да комуникира ефективно с
колегите си и с клиенти, да спазва срокове, да има
творческо и аналитично мислене, да може бързо
да се адаптира към нови задачи, да се справя в
критични ситуации. Организаторът трябва да
владее чужди езици на ниво, позволяващо му
да извършва ефективна комуникация по професионални теми, и да работи със специализирана
документация, да разучава за кратко време постоянно обновяващите се технологии, да умее да
работи с техническа документация. Необходимо е
да има знания в областта на предприемачеството,
да умее да убеждава и представя аргументи в
полза на своите идеи и решения.
Организаторът работи в офис, във фирма/
организация от всякакъв мащаб и предмет на
дейност. Може да работи и като самонаето лице
на свободна практика.
Работното му място е оборудвано с персонален компютър и помощни средства, като скенер,
принтер и връзка с интернет. В своята дейност
организаторът използва различни софтуерни
продукти – текстови редактори, среди за програмиране, редактори на графични изображения и
аудио-/видеоклипове.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
интернет приложения“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионални
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направления 481 „Компютърни науки“ или 482
„Приложна информатика“, като обучението им
по общата задължителна подготовка – единна
за всички професионални направления, и части
от отрасловата задължителна подготовка и специфичната за професията подготовка се зачита.
За повишаване на професионалната си квалификация организаторът на интернет приложения
може да посещава семинари, курсове и други
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 могат да работят във фирми и
организации от различни сфери с разнообразен
предмет на дейност. Съгласно НКПД – 2011 организаторът интернет приложения може да заема
длъжността „Уеб дизайнер“ с код 2166-3006.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да формулира проблеми, задава въпроси,
прави отчет за извършената работа, установява
и поддържа делови отношения;
· познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
· умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на
членовете на екипа при изпълнението им и търси
помощ от тях; носи отговорност;
· съзнава необходимостта от повишаване на
своята квалификация и целенасочено планира
участието си в различни форми за продължаващо
професионално усъвършенстване;
· демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
· умее да намира информация в интернет,
работи със специализирани програмни продукти
и продукти за създаване на документи;
· владее чужд език на ниво, позволяващо
му да осъществява ефективна устна и писмена
комуникация по професионални и други теми;
· спазва професионалната етика.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Приложна информатика“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава структурата и организацията на предприятието; правомощията на длъжностните лица;

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

· познава и прилага нормативните документи
за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи
и информация;
· организира ефективно работното си време
и задачи;
· познава и прилага правилата за работа с
устройствата от дадена компютърна система;
· работи с техническа документация, спецификации и стандарти;
· инсталира и настройва необходимия приложен и системен софтуер;
· избира и прилага необходимите софтуер и
технологии в зависимост от поставените задачи;
· познава основните видове интернет приложения и принципите за тяхното изграждане;
· описва етапите при изграждането на интернет приложения;
· познава основите на информатиката и програмирането на компютърни системи;
· познава характеристиките на различни мултимедийни формати;
· обработва графични изображения и видеоматериали;
· комбинира елементи от изображения за
създаване на нови;
· познава и прилага лицензионните споразумения за софтуерните продукти;
· познава политиките за потребителски права
(User Rights Assignment) в различните операционни системи.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Организатор интернет приложения“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· работи със сървърни езици за програмиране
на интернет приложения;
· работи със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;
· свързва модули и компоненти в интернет
приложения, работи със специализирани библиотеки за изграждане на интернет приложения;
· работи с различни видове интернет приложения;
· оформя дизайна на интернет приложения,
избира подходящи цветови схеми и шрифтове;
· структурира и организира текстова информация в бази данни;
· създава и работи с основните заявки към
база данни;
· анализира необходимата функционалност и
избира средствата за нейното реализиране;
· работи с антивирусен софтуер и защитни
стени (Firewall);
· работи и знае характеристиките на протоколите за комуникация в интернет;
· познава основните недостатъци на интернет
приложенията и начините за тяхното отстраняване;
· извършва диагностика и открива проблеми, свързани с функционирането на интернет
приложения; определя необходимите пътища за
тяхното отстраняване;
· умее да публикува приложения в интернет.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Организатор интернет приложения“
1. Спазва изискванията за здраво- 1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни
словни и безопасни условия на труд условия на труд
1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.3. Познава различните видове компютърна техника, вредните
въздействия на различните устройства и правилата за безопасна
работа
1.4. Оказва първа помощ при възникване на инцидент
1.5. Реагира адекватно при инциденти на работното място
1.6. Познава и спазва изискванията за опазване на околната среда
2. Спазва изискванията на трудовото 2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение
законодателство
на трудовата дисциплина, спазването на работното време, задължителните почивки, отпуските
2.2. Познава видовете договори за полагане на труд, формите
на заплащане, правата и задълженията като участник в трудовия процес
2.3. Описва структурата на различните видове фирми и организации
2.4. Описва структурата, съдържанието и различните видове
трудови договори, заявления за отпуски, за постъпване и напускане на работа
2.5. Осъществява конструктивна комуникация в работния екип
3. Използва устройствата и програ- 3.1. Изготвя различни видове документи, свързани с профемите от дадена компютърна система сионалната дейност – презентации, проектни спецификации,
проектна документация, инструкция за инсталиране и др.
3.2. Намира необходимата документация, спецификации и
стандарти в интернет
3.3. Използва различните периферни устройства – принтер,
скенер и др.
3.4. Умее да инсталира и настройва системен и приложен софтуер
3.5. Познава видовете бройни системи и правилата за съставяне
на алгоритми
3.6. Умее да съставя компютърни програми по зададени условия
3.7. Познава видовете електронни разплащания, използвани в
интернет приложенията
Специфични за специалност 4820401 „Електронна търговия“
4. Създава мултимедийно съдър- 4.1. Познава основните принципи за създаване на композиции,
жание
съчетаване на цветове и шрифтове
4.2. Обработва графични изображения със специализиран софтуер
4.3. Познава характеристиките на различните графични формати
4.4. Познава последователността на действията при работа с
инструментите от компютърните програми за обработка на
изображения
4.5. Умее да комбинира елементи от готови графични изображения за създаване на нови
4.6. Създава графични елементи за оформяне дизайна на интернет приложение
4.7. Изработва интерфейс за интернет приложения с програми
за графичен дизайн
5. Създава интернет приложения със 5.1. Описва характеристиките на различните видове интернет
статично съдържание
приложения
5.2. Определя изискванията по отношение на дизайна в зависимост от целите и тематичната област на интернет приложението
5.3. Използва описателни и процедурни езици за програмиране
на статични интернет приложения
5.4. Създава интернет страници, като използва специализирани
среди за програмиране и редактиране
5.5. Комбинира графични изображения, шрифтове и цвят за
оформяне дизайна на страниците

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН
Компетенции

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
5.6. Създава връзки между различните части на интернет приложение
5.7 Извършва анализ и оптимизация на съдържанието за подобро индексиране на страниците в търсещите машини (Google,
Yahoo и др.)

6. Програмира сървърни езици за 6.1. Описва характеристиките и елементите на динамични инсъздаване на динамични интернет тернет приложения
приложения
6.2. Описва характеристиките и особеностите на различните
сървърни езици
6.3. Представя аргументи за избор на език за програмиране и
технологии
6.4. Изготвя спецификация по отношение на функционалност и
ниво на сигурност на интернет приложение
6.5. Администрира бази данни и интернет услуги със специализирани програми
6.6. Създава различни видове заявки за работа с база данни
6.7. Умее да импортира и експортира данни и обекти във и от
сървър за бази данни
6.8. Изработва интернет приложения от готови библиотеки и
модули
6.9. Извършва тест и диагностика на отделни елементи и модули
от интернет приложения и отстранява грешки
6.10. Изработва скриптори за филтриране на потока входни
данни с цел защита на съдържанието на приложението
7. Публикува приложения в интернет 7.1. Подготвя интернет приложения за публикуване
7.2. Използва специализирани компютърни програми за обмен
на файлове
7.3. Извършва настройка на сигурността на публикувано интернет приложение
7.4. Работи със средства за администриране на интернет приложения
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с работно място за преподавателя и самостоятелни
работни места за всеки обучаван, учебна дъска
и шкафове, п рин тер, скенер, CDROM/DV D
устройство. Всички работни места трябва да
са оборудвани с компютърни бюра и столове.
Компютърните конфигурации (за всяко работно
място) трябва да са свързани в локална мрежа,
да имат връзка с интернет.
Не о б х о д и м и я т с п е ц и а л и з и р а н с о ф т у е р
включва:
– текстов редактор;
– среда за програмиране;
– програми за работа с растерна и векторна
графика и мултимедия;
– уебсървър и сървър за бази данни;
– програми за трансфер на файлове.
Практическото обучение по професията не
изисква специално оборудван кабинет и може
да се провежда в учебния кабинет по теория на
професията.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по
професията „Организатор интернет приложения“ – трета степен на професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“
от професионални направления „Информатика

и компют ърни нау к и“, „Ком у никационна и
компютърна техника“ и др. от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от
2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. доп.,
бр. 94 от 2005 г.), със специалност, съответстваща
на предмета, който преподават, и с квалификация или професионален опит в разработването
и внедряването на приложения за интернет.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
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НАРЕДБА № 52
от 25 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 621110 „Работник в растeниевъдството“
от област на образование „Селско, горско и
рибно стопанство“ и професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъд-
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ство“ 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 621110 „Работник в растeниевъдството“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на първа степен на професионална
к ва лификаци я за специа лностите 6211101
„Зеленчукопроизводство“, 6211102 „Трайни
насаждения“, 6211103 „Тютюнопроизводство“
и 6211104 „Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 1 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по 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 621110 „Работник в растениевъдството“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професи ята „Работник в растениевъдството“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
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.
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§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Работник
в растениевъдството“
Професионално направление:
621

Растениевъдство и животновъдство

Наименование на професията
621110

Работник в растениевъдството

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

6211101

З е лен ч у коп р ои з - Първа
водство

6211102

Трайни наса ж де- Първа
ния

6211103

Тютюнопроизвод- Първа
ство

6211104

Гъбопроизводство Първа
и билки, етеричномаслени и медоносни култури

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 първа степен на професионална квалификация по професията „Работник
в растениевъдството“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД- 09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.)
входящото минимално образователно равнище
за ученици е завършен шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Работник
в растениевъдството“ входящото минимално
образователно равнище за лица, навършили 16
години, е завършен начален етап на основното
образование или успешно завършен ку рс за
ограмотяване по реда на Закона за насърчаване
на заетостта.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Работник в растениевъдството“ с придобиване на първа степен
на професионална квалификация не се изисква
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обучаваният да притежава предишна степен на
професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.
За лица с професионален опит или проведено професионално обу чение, 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.)
Работниците в растениевъдството работят
в селското стопанство – в частни земеделски
стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни
градини, оранжерии, семепроизводни стопанства, в арендни стопанства, където участват в
мероприятия по отглеждане и прибиране на селскостопанските култури, при транспортирането
и съхранението на готовата селскостопанска
продукция. Работникът в растениевъдството
може да отглеж да селскостопански култ у ри
и в семейно стопанство за задоволяване на
собствени нужди и за предлагане продукция на
пазара. Друга възможност е да работят в опитни
полета, обслужващи изследователските институти, университети и помощни стопанства към
различни предприятия и организации. Могат
да участват в отглеждането на селскостопански
култури, необходими за производство на фураж
за животновъдни и дивечовъдни стопанства и за
животни от зоологически градини. Работниците
в растениевъдството, придобили първа степен
на професионална квалификация, под ръководството на агронома участват в стопанисването
на селскостопанските машини и агрегати.
В своята работа се ръководят от указанията и съветите на техник-растениевъд или на
агроном и на ръководителите на различните
с е лско с т опа нск и с т опа нс т ва – ко опера ц и и,
арендни стопанства и опитни и семепроизводни
стопанства.
Основните трудови дейности на работника
в растениевъдството са:
· подготовя площите и посевния материал
за сеитба;
· извършва сеитбата на семената и засаждането на посадъчен материал;
· извършва ръчно торене на площите за
отделните култури;
· участва в механизираните мероприятия
по засяване и засаждане на различни видове
култури;
· извършва ръчни операции по опазване на
площите чисти от плевелна растителност – пръскане, прашене, залагане на примамки, окопаване, плевене, загърляне, напояване и др.;
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· участва в мероприятията по отглеждане
на техническите култури – кършене, култучене,
филизене и др.;
· участва в производството на фуражи от
естествени и изкуствени ливади – почистване
и подравняване на площите, сеитба, торене,
коситба и прибиране;
· сортира и подготвя продукцията за съхранение;
· участва в подготовка на площите за семепроизводство;
· участва в ръчните и механизираните мероприятия по засяване и засаждане на семепроизводните култури;
· участва в мероприятия по размножаване
на рас т ен и я та – пензи ра не, обезме тл я ва не,
кастрене, опрашване и др.;
· участва в измерванията в семепроизводните посеви;
· у час т ва в п риби ра не т о, поч ис т ва не т о,
сортирането, триорирането и опаковката на
семепроизводната продукция;
· подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията – обгазяване, дезинфекция и др.;
· участва в прибирането на продукцията от
полските култури и подготовката є за съхранение и продажба;
· участва в прибиране, сортиране, низане,
пастиране и съхранение на проду к ци ята от
техническите култури.
При изп ъ л нен ие на т ру дови т е дей нос т и
той работи със: инструменти и съоръжения
з а поч ис т ва не и вен т и ла ц и я на с еменат а ,
култивационни съоражения; миещи средства,
дезинфектанти, препарати, противопожарни и
лични предпазни средства. 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
отглеждане на растенията.
Голяма част от работното време протича при
разнообразни климатични условия, свързани с
вариране на температурите, влажността и др.
В някои случаи работят в сгради, в които се
съхраняват препарати, торове и химикали, в
които е възможно образуването на вредни газове и има наличие на механични замърсители
с опасност от алергични заболявания.
За да могат да работят на полето и в култивационните съоръжения, работниците трябва да
са в състояние да изпълняват всички основни
производствени дейности, което налага както
самостоятелна работа, така и работа в екип. Те
трябва да осъществяват ефективна комуникация
с други лица и да поемат отговорност за своята
работа, да поддържат конструктивни работни
взаимоотношения, като проявяват съобразителност, гъвкавост и дисциплинираност. Работният
ден на работниците в растениевъдството е с
различна продължителност, т.е. възможно е бъде
удължаван, като се има предвид сезонността на
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селскостопанските работи по залагането и грижите по отглеждане и прибиране на културите.
Възможно е и работа през тъмните часове на
денонощието, през почивните и празничните
дни от годината.
Необходимо е да познават и спазват правилата за безопасност при работа с препарати,
химикали и торове. Работниците т рябва да
притежават умения за работа с агрегати, машини за ръчно прашене и пръскане.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите първа степен на професионална
квалификация по една специалност от професия „Работник в растениевъдството“ могат да
се обучават за придобиване на квалификация
по останалите специалности или да продължат
обучението си за придобиване на квалификация
по професията „Растениевъд“ – втора степен
на професионална квалификация, и по професията „Техник-растениевъд“ – трета степен на
професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална
подготовка, единна за всички професионални
направления, и по отрасловата задължителна
п рофесиона лна подготовка, единна за п ро фесионално направление „Растениевъдство и
животновъдство“, 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 о т 30.05.2011 г. и
№ РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията „Работник
в растениевъдството“ могат да постъпват на
работа като изпълнители по подготовката на
площите и посадъчния (посевния) материал за
създаване на посев (насаждение), грижи през
вегетацията за опазване на културите, размножаване, прибиране, сортиране, подготовка и
съхранение на продукцията. Може да работят
и по поддържането и фитосанитарната безопасност на складовите бази и култивационните
съоръжения под ръководството на агронома по
растителна защита или техник-растениевъда.
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;
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· 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 разчита и използва информация
от специализирани информационни материали
и учебни помагала.
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:
· спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в растениевъдството и опазването на околната среда;
· познава основните биологични особености
на основните видове селскостопански култури;
· разпознава основните култ у ри от цели
растения или по отделни морфологични части – листа, семена, съцветия и др.;
· под ръководство на агронома или техникрастениевъда разчита и използва предоставената
му информация относно културите, посадъчния
материал, торовете и използваните химически
препарати.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Работник в растениевъдството“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури;
· подготвя площите и извършва сеитба на
семена за производство на посевен и посадъчен
материал;
· под ръководството на агронома или на
техник-растениевъда извършва ръчно пръскането на културите;
· обслужва сеялките по време на сеитбата
на културите;
· извършва торене на площите в съответствие
с изискванията на културите, торовите норми
и сроковете за провеждането им;
· обслужва машините за обработка и напояване на площите, засети с различни видове
култури;
· прибира, обработва и сортира продукцията;
· подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията (почиства, дезинфекцира
и обгазява), обслужва зърносушилни и зърнопочистващи машини;
· участва в извършването на отделни дейности
по залагането, отглеждането, фенологичните
наблюдения, прибирането на семепроизводните
посеви и почистването и заготовката на семената;
· извършва резитби по оформяне на хабитуса
на трайните насаждения.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Работник в растениевъдството“
1. Спазва правилата за здравословни
и безопасни условия на труд и опазва
околната среда при изпълнение на
служебните си задължения

1.1. Познава вредното въздействие на отделните препарати и
обгазители на култивационните и складовите помещения 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 предоставените му инструменти, 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 средствата 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. Участва в процеса по създаване 2.1. Разпознава основните култури по цяло растение и по отделни
на посеви и насаждения
морфологични белези
2.2. Разпознава основните видове органични и минерални торове
2.3. Знае и спазва сроковете за сеитба на културите, посевните
норми, технологията по сеитбата и създаването на посеви
2.4. Извършва предвидените ръчни операции и участва в механизираните мероприятия за сеитбата и разсаждането на културите
2.5. Познава минималните изисквания за опазване и защита на
културите
2.6. Изпълнява предписанията, издадени от ръководителите
(техник-растениевъд, агроном) за своевременно извършване на
ръчните работи по отглеждане на културите
2.7. Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете
по разнасянето на болести в посевите
2.8. Изпълнява предписанията, издадени от агронома, за своевременно извършване на ръчните работи в началните фази на
културите при отглеждане чрез семена и разсад
3. Осигурява подходящи условия за 3.1. Познава минималните изисквания за опазване и защита на
отглеждане на културите на полето културите
и в култивационни съоръжения
3.2. Наблюдава състоянието на посевите и разпознава отклоненията във фитосанитарното им състояние
3.3. Познава нормите за торене и дозите за пръскане и стриктно
спазва сроковете за тяхното извършване
3.4. Зарежда машините и участва в торенето на площите, заети
с отделни видове култури
3.5. Приготвя разтвори и извършва ръчни пръскания и прашене
3.6. Участва в механизирани пръскания за опазване на посевите
от неприятели, болести и плевели
3.7. Поддържа помещенията и съоръженията за складиране на
продукцията, торовете и препаратите съобразно изискванията
на компетентните органи
3.8. Познава изискванията за работа в култивационни и складови помещения – осветление, влажност, циркулация на въздуха
и проветряване на помещенията в зависимост от специфичните
изисквания на растенията, и следи за тяхното осигуряване според нормите
3.9. Периодично извършва предвидените фенологични наблюдения
за отделните семепроизводни култури
3.10. Проверява състоянието на техническите съоръжения и
системи и пряко участва в процеса на напояване на културите
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
3.11. Подготвя съоръженията и агрегатите за нормална работа при
извършването на основните селскостопански мероприятия – окопаване, торене, загърляне, напояване, пръскане и прибиране
3.12. Извършва своевременно необходимите мероприятия по защита
на културите от неблагоприятни атмосферни влияния – слани,
преовлажняване и ерозия

4. Отчита резултатите от дейността 4.1. Извършва ежедневен и периодичен преглед на състоянието
на средствата за работа и на техническите съоръжения, които
обслужва
4.2. Познава основните отчетни документи и показателите, свързани с неговата работа
4.3. Наблюдава за настъпването на основни фенологични промени
на растенията в състоянието на семепроизводните посеви – цъфтеж, заметляване, и ги регистрира в отчетните документи
4.4. Попълва ежедневно отчети за извършената работа и изпълнените мероприятия
Специфични за специалност 6211101 „Зеленчукопроизводство“
5. Извършва дейности по разсадо- 5.1. Разпознава и описва основните видове зеленчукови семена
производство
5.2. Подготвя култивационните съоръжения и откритите площи
за производство на разсад – подравняване на площите, торене,
лехообразуване, сеитба
5.3. Полага необходимите грижи за разсада – поливане, торене,
опазване от болести и неприятели, проветряване на съоръженията
5.4. Подготвя разсада за изнасяне и разсаждане
6. Извършва дейности по полско и 6.1. Разпознава и описва особеностите на основните видове зеоранжерийно зеленчукопроизводство ленчукови култури по техните морфологични признаци
6.2. Подготвя площите за засаждане (засяване) на постоянно
място – обработки, торене, разчертаване и засаждане
6.3. Спазва сроковете и схемите за сеитба и засаждане на зеленчуковите култури
6.4. Грижи се за зеленчуковите култури след сеитбата или разсаждането – торене, напояване, култучене, връзване, пръскания
срещу болести и неприятели
6.5. Познава и прилага всички мероприятия по регулиране на
микроклимата в култивационни помещения – проветряване,
озониране, торене, напояване и др.
6.6. Провежда и записва фенологични наблюдения при семепроизводство на зеленчуци
6.7. Участва в беритбите, сортирането и подготовката на готовата
продукция за реализация
6.8. Съхранява готовата за реализация продукция при подходящи
условия
Специфични за специалност 6211102 „Трайни насаждения“
7. Подготвя площите за създаване на 7.1. Разпознава основните овощни видове по хабитус на растенията
трайни насаждения – овощни видове и по морфологични признаци
и ягодоплодни култури
7.2. Познава основните видове подложки за различните видове
култури
7.3. Грижи се за маточни насаждения и участва в събиране на
резници
7.4. Извършва присаждане и се грижи за разсадените растения – торене, окопаване, подхранване, напояване, зазимяване,
изваждане и сортиране
7.5. Извършва основните мероприятия по подготовката на площта
за създаване на трайни насаждения – почистване, запасяващо
торене, подравняване, разчертаване и подготовка на местата за
засаждане
7.6. Засажда овощни дръвчета и разсад от ягодоплодни култури.
7.7. Грижи се за насажденията през неплододаващия период – борба
с болести, плевели и неприятели, напояване и торене
7.8.Извършва резитба на дръвчетата и оформя короните през
младенческия период
7.9. Разчертава площите и разсажда ягодоплодните култури
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
7.10. Полага грижи през периода на вегетация
7.11. Грижи се за присадените дръвчета до окончателното им
реализиране на пазара

8. Осигурява необходимите грижи за 8.1. Участва в изграждане на подпорна конструкция и в подгоплододаващите овощни насаждения товката на инсталациите за напояване
8.2. Взема участие в мероприятия за опазване на овощните видове
от болести, неприятели, плевели и гризачи – торене на ръка и с
подхранване, пръскания срещу болести и неприятели
8.3. Извършва резитби през плододаващия период и се грижи за
опазване на дръвчетата през периода на покой
8.4. Участва в напояването, като съблюдава сроковете и размера
на поливните норми
8.5. Обслужва инсталациите за напояване
8.6. Участва в мероприятията за борба срещу мразове, слани и
градушки
8.7. Извършва беритби – на ръка и с машини
8.8. Извършва резитби за подмладяване и торене за възстановяване и поддържане на плододаването – норми и срокове
8.9. Обслужва машините и прикачния инвентар, използван при
пръскане, обработки, прибиране и извозване на продукцията
8.10. Сортира, подрежда и подготвя плодовете за реализация и
съхранение
9. Създава насаждения от ягодо- 9.1. Разпознава основните ягодоплодни видове
плодни култури
9.2. Участва в процеса на производство на посадъчен материал
от ягоди, малини, касис и грижите през вегетацията
9.3. Подготовя площта за създаване на ягодоплодно насаждение – торене, профилиране, разчертаване и засаждане
9.4. Извършва засаждането и участва в мероприятията по отглеждане, прибиране и подготовка на продукцията за реализация
9.5. Участва в целия процес на производство на посадъчен материал до окончателната му реализация
Специфични за специалност 6211103 „Тютюнопроизводство“
10. Извършва дейности по разсадо- 10.1. Разпознава различните сортове тютюн – едролистен и
производство
дребнолистен
10.2. Подготвя лехите и площта в култивационните съоръжения
за производство на разсад
10.3. Извършва сеитбата на семената за производство на разсад
10.4. Грижи се за разсада до изнасянето му на полето (поливане,
торене, пръскане, подхранване)
10.5. Подготвя разсада за изнасяне и извършва засаждането му
по определената схема
11. Извършва дейности по полско 11.1. Подготвя площта за разсаждането на тютюна – подравняпроизводство
ване, торене
11.2. Разсажда тютюнев разсад на ръка и обслужва машините за
разсаждане на тютюна
11.3. Грижи се за тютюна на полето – окопаване на ръка, подхранване, пръскане на ръка и обслужване на растителнозащитните
машини
11.4. Напоява тютюневите насаждения
11.5. Участва в обслужването на инсталациите и машините за
дъждуване на тютюна
11.6. Полага грижи за тютюневите растения през различните фази
на растеж и развитие – кършене и беритба на тютюна
11.7. Обработва тютюна и се грижи за съхранението му до реализирането на пазара
Специфични за специалност 6211104 „Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури“
12. Произвежда компост

12.1. Разпознава отделните материали за производство на компост
и познава изискванията за тяхното качество
12.2. Участва в предварителната подготовка на отделните материали за производството на компост – поливане, размесване на
материалите и др. (харманизиране)
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
12.3. Участва в изграждането на компостния куп, следи и отчита
неговото състояние – температура, влажност и др.
12.4. Знае и спазва последователността на обработките на компостния куп през първата фаза на компостиране, кога и как се
влагат минерални вещества в него – торове, гипс и др.
12.5. Извършва обработките на компостния куп по време на
първата фаза на компостиране
12.6. Подготвя и зарежда термичната камера с компост за термичната му обработка
12.7. Подготвя готовия компост за засаждане с мицел и извършва
засаждането

13. Извършва дейности по гъбопро- 13.1. Познава и спазва специфичните изисквания и превантивизводство
ни мерки за поддържане на много добро здравно състояние на
гъбарника
13.2. Участва в подготовката на гъбарника за зареждане – почистване, измиване, обеззаразяване, затопляне на помещението и др.
13.3. Извършва зареждането на гъбарника с компост – подреждане
на торбите (или оформяне на лехите), заравняване на компоста
13.4. Следи за поддържането на правилен микроклимат в гъбарника, записва в дневника наблюдаваните показатели – температура,
влажност, здравно състояние и др.
13.5. Регулира микроклимата в гъбарника
13.6. Извършва обеззаразяване на покривния материал и покриване на компоста
13.7. Участва в беритбите, почистването и сортирането на гъбите
14. Отглеж да етеричномаслени и 14.1. Разпознава основните етеричномаслени и медоносни култури
медоносни култури
по цели растения и по основни морфологични признаци – корен,
листа, цвят
14.2. Подготвя площта за сеитба и засаждане на семена и разсад
от етеричномаслени и медоносни култури
14.3. Участва във всички мероприятия по отглеждането на етеричномаслени и медоносни култури – торене, окопаване и др.
14.4. Извършва прибиране на продукцията от етеричномаслените
и медоносните култури и я подготвя за съхраняване
5. Изисквания към материалната база
Обучаващата институция трябва да разполага
или да осигури на договорна основа специализирани кабинети за провеждане на обучението,
в които да има подредени сбирки от различни
материали – колекции от семена, хербарии от
растителни видове, табла с различни видове и
сортове полски, етеричномаслени, медоносни,
зеленчукови и овощни култури и билки, схеми, макети, сбирка от различни видове полски
култури.
Обучаващата институция трябва да разполага
със собствен (или нает) кабинет за компютърно
обучение, оборудван с компютър за всеки обучаван, със софтуер за текст, таблица, графика.
Практическото обучение ще се провежда в
растениевъдни стопанства, овощни градини,
оранжерии и гъбарници, собственост на обучаващата институция или осигурени на договорна
основа.
Обу чаващата инстит у ци я т рябва да притежава или да осигури на договорна основа
необход и м и т е ма ш и н и, п ри к ачен и н вен тар
и съответни съоръжени я за провеж дане на
обучението. Необходимо е обучаващата институция да притежава или да осигури: овощно
насаж дение, зеленчукова градина, гъбарник,
компостна площадка, тютюнопроизводни площи,

площи, на които се отглеждат етеричномаслени
и медоносни култури; машинотракторен парк
с прикачен инвентар (плугове, дискови брани,
сеялки, тороразпръсквачки, пръскачки, прашалки), техника за междуредови обработки и
прибираща техника, инвентар за извършване
на ръчни обработк и на площите по подготовка на лехите, сеитба на семената и грижи
за разсада – поливане, прашене и пръскане;
демонстрационни материали от семена и торове, табла и демонстрационни материали за
отделните видове растения и части от растения
(хербарии), които да служат за разпознаване и
обучение по време на учебния процес. По възможност да има аудио- и видeокасети и техника
за прожектиране с цел опознаване на отделните
видове растения и техники за поддържане на
обработваемите площи.
За обучението по овощарство трябва да има
налична овощна градина, питомник и ръчен
инвентар за резитба на овощните дръвчета, за
пръскане, прашене, обработки и присаждане
(ножици, триони, ножчета – косери, овощна
смазка и лента, гръбни пръскачки и прашалки).
При тютюнопроизводството и зеленчукопроизводството – полиетиленови тунели, оранжерии,
парници и прилежащи площи за производство
на разсад.
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При гъбопроизводството – гъбарник и компостна площадка, демонстрационни материали за
запознаване с основните видове гъби и техниката
по отглеждането им.
За провеждане на практическото обучение
по професията „Работник в растениевъдството“
е наложително да има и техника за прибиране,
извозване и подготовка за съхранение на продукцията – касети, щайги, палети, платформи и
извозваща 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 професионално
направление „Растениевъдство“ от К ласификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, приет с ПМС
№ 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл.
доп., бр. 94 от 2005 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
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НАРЕДБА № 53
от 25 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и
първенства“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 813080 „Организатор на спортни прояви и
първенства“ от област на образование „Услуги
за личността“, професионално направление
813 „Спорт“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 813080 „Организатор на спортни
прояви и първенства“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията
за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност
8130801 „Организация на спортни прояви и
първенства“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалността
по чл. 2.
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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 813080 „Организатор на спортни
прояви и първенства“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и
първенства“ определя общата, отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. 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 „Организатор на спортни прояви и първенства“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813080

Организатор на спортни прояви и
първенства

Специалност:

8130801

Степен на п рофесионална квалификация:

Организация на Трета
спортни прояви
и първенства
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1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за минималното входящо
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
на спортни прояви и първенства“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от
минист ъра на образованието и нау ката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и
доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.,
Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото
минимално образователно равнище за ученици
е завършен седми клас или завършено основно
образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
на спортни прояви и първенства“ входящото
минимално образователно равнище за лица,
навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище и професионален опит
За обучение по професията „Организатор на
спортни прояви и първенства“ с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит по други
сродни професии.
За лица с професионален опит по 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.)
Организаторът на спортни прояви и първенства изпълнява основно социални, материално-технически, логистични, информационни,
комуникационни, управленски и маркетингови
дейности, свързани с планирането, организирането и провеждането на спортни прояви и
първенства.
При изпълнение на трудовите дейности организаторът на спортни прояви и първенства:
· разработва организационни планове за
провеждане на спортни прояви и първенства;
· в зависимост от вида и спецификата на спортните прояви и първенства планира необходимите
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човешки, финансови, материално-технически и
информационни ресурси за провеждането им;
· осъществява контакти с външни институции
и партньори;
· осъществява специализиран маркетинг на
спортни прояви и първенства;
· съдейства за реализиране на плановете за
логистично обслужване на спортните прояви и
първенства (посрещане, настаняване, транспорт,
доставка на продукти и услуги, церемонии и др.);
· осигурява необходимите съоръжения (основни и спомагателни) и други ресурси за провеждане на спортни прояви;
· участва в организационни структури за управление на спортните прояви (организационни
комитети и други помощни оперативни звена,
функционални направления и дейности по отделните аспекти от организацията, координацията
и управлението на спортното събитие);
· осиг у рява медицинското обслу ж ване и
сигурността (охрана, противопожарна безопасност, застраховане) при провеждане на спортни
прояви и първенства;
· осъществява подбор, подготовка и повишаване на квалификацията на доброволци и
подчинени (щатни и хонорувани специалисти);
· оценява и контролира работата на подчинени и доброволци;
· разработва проектобюджет на спортното
събитие;
· разработва проектодоговори с физически и
юридически лица;
· разработва, прилага и спазва установените
стандарти и нормативни документи, свързани с
организацията на спортни прояви и първенства;
· проучва и анализира резултатите от реализацията на проведените спортни прояви и
първенства, включително удовлетвореността на
участници, зрители, гости, медии, партньори и др.;
· изготвя и представя отчети и доклади за
осъществените спортни прояви и първенства;
· осъществява разплащанията към трети страни – технически лица (съдии, секретари и др.),
доставчици на продукти и услуги и партньори
(физически и юридически лица).
Отговорностите на организатора на спортни
прояви и първенства са ограничени, тъй като
той представлява спортни организации, държавни и общински институции, фирми и др., които
планират провеждането на спортни прояви и
първенства. Организаторът на спортни прояви и
първенства е отговорен за сигурността на други
хора (участници, зрители, гости), за спазването
на сроковете и поетите договорни ангажименти
към физически и юридически лица, за качеството
и начина на поднасяне на спортните прояви, за
спазване на изискванията и удовлетворението
на потребителите и партньорите, за опазването
на материалната база и спортните съоръжения.
При работа с лични и институционални данни е
отговорен за поверителността на информацията,
до която има достъп.
Личностните качества на организаторa на
спортни прояви и първенства са преди всичко
умения за осъществяване на ефективна комуникация и общуване, отговорност, дипломатичност,
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дру желюбно отношение, у чтивост, адаптивност, гъвкавост и комбинативност, дискретност,
разбиране, отзивчивост и съпричастност към
предпочитанията, желанията и изискванията на
участниците и потребителите на спортни прояви.
Способността за работа под напрежение и стрес,
спазването на срокове, работата в екип са от
съществено значение за качественото упражняване на трудовите задължения на организатора.
Предвид спецификата на професията, особено при
организиране и провеждане на спортни прояви
с международно участие, организаторът трябва
да владее на необходимото професионално ниво
чужд език.
Организаторът на спортни прояви и първенства работи в офис, както и на местата, в които
се провеждат съответните спортни мероприятия.
Работното време често е ненормирано, като се
налага да работи в почивните и в празничните
дни. За упражняване на професионалната си
дейност използва офис оборудване и технически
средства: телефон, факс, компютър, времеизмервателни технологии, интернет, комуникационна
техника, програмни продукти и др.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на спортни прояви и първенства“
обучаваният може да продължи обучението си по
друга професия от професионално направление
„Спорт“ за придобиване на четвърта 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.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Организатор на
спортни прояви и първенства“ може да работи в
държавни и общински органи и институции на
следните длъжности от НКПД: 3422-3009 Организатор спортни прояви и тържества, 3422-3010
Инструктор, спортен, както и 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 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,
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като им съдейства и оказва помощ, отнася се
с чувство на отговорност при изпълнение на
поставените му задачи;
· познава социалното и икономическото
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, общество и околна
среда;
· познава трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател
и работник, знае правата и задълженията си
съгласно Кодекса на труда;
· разбира своята роля и значение в дейността
на организацията, както и необходимостта от
непрекъснато повишаване на професионалната
си квалификация, разбира последствията от
поведението си и поема отговорност за своите
действия;
· работи с компют ър, ползва програмни
продукти, както и съвременни технологии за
изпълнение на техническите задачи от професионалната област, работи с офис оборудване;
· осъществява устна и писмена комуникация
на чужд език при изпълнение на трудовите си
задължения.
3.2. Цели на обу чението по от расловата
професионална подготовка – единна за всички
професии от професионално направление „Спорт“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава спецификите на структурата, функционирането, правомощията на длъжностните
лица и организационната култура на институциите в областта на спорта от обществения,
държавния и частния сектор;
· познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията
си, спазва правилата за обработване, сортиране
и съхраняване на информацията;
· организира ефективно работното си време
и работното си място, планира и организира
изпълнението на текущите задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
· оценява качеството на извършената работа
съгласно регламентираните изисквания и придобитата професионална квалификация;
· анализира резултатите от дейността си и
предлага решения за повишаване на ефективността.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Организатор на спортни прояви
и първенства“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· извършва в технологична последователност
специфичните дейности по подготовката и провеждането на спортните прояви и първенства;
· обезпечава логистично провеждането на
спортните прояви и първенства (посрещане,
настаняване, транспорт, доставка на продукти
и услуги, церемонии и др.);
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· владее професионалната терминология, класифицира видовете спортни прояви и първенства,
познава законодателната уредба и изискванията
за планиране и провеждане на спортни прояви
и първенства;
· осигурява безопасност и сигурност на участниците при провеждане на спортни прояви и
първенства;
· организира различни видове спортни прояви и първенства, като се съобразява с тяхната
специфика;
· обобщава резултати от проведени маркетингови проу чвания на предпочитанията на
4. Резултати от ученето
Компетенции
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потребителите, техните потребности и интереси
за участие в спортни прояви и първенства;
· оперира с технически средства и съоръжения, с офис техника и комуникационни средства;
· води отчетност (финансово-счетоводна и
административна) за планирането и реализацията
на спортните прояви и първенства;
· съставя договори с потребители и партньори
за провеждане на спортни прояви и първенства;
· извършва мониторинг върху качеството на
организацията и провеждането на спортните
прояви и първенства.
Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Организатор на спортни прояви и първенства“
1. Организира и контролира спазването на изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
и опазване на околната среда

1.1. Инструктира за изискванията за здравословни и безопасни
условия за работа във и извън спортните съоръжения, в които
се провеждат състезания и първенства
1.2. Разработва инструкции за провеждане на спортни прояви
и първенства в съответствие с изискванията за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
1.3. Инструктира за правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Използва по предназначение средствата за противопожарна
защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
1.5. Оказва долекарска помощ
1.6. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в
съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд и на санитарно-хигиенните изисквания

2. Спазва изискванията на трудовото 2.1. Описва структурата и функциите на различните видове
законодателство и познава правата спортни институции (частни, държавни и общински)
си като участник в трудовия процес 2.2. Познава документите, свързани с трудовото законодателство – трудов договор, допълнително споразумение и др.
2.3. Стриктно съблюдава прилагането на изискванията на Кодекса
на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на организатора
2.4. Съставя документи, свързани с постъпване и напускане на
работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.
2.5. Познава задълженията на организатора и изискванията за
заемане на длъжността в различните спортни институции
Специфични за специалност 8130801 „Организация на спортни прояви и първенства“
3. Планира организирането на спортни прояви и първенства съобразно
спецификите на отделните видове
спорт

3.1. Познава особеностите на организиране на различните видове
спортни прояви и първенства съобразно спецификата на отделните видове спорт и равнища на провеждането им – световни и
европейски първенства и купи, национални първенства и турнири,
младежки състезания, за хора с увреждания, спортно-културни
прояви и фестивали, свързани с местните традиции, и др.
3.2. Познава спецификата на организация и провеждане на
различните видове спортни прояви и първенства в отделните
подсистеми на спорта – спорт в учебните заведения, спорт в
свободното време, професионално-приложен спорт, детско-юношески спорт и елитен спорт
3.3. Изготвя планове и графици на спортни прояви и първенства
с ясно регламентирана последователност и продължителност на
провеждането им в зависимост от спецификите на отделните
видове спорт
3.4. Подготвя, информира и предоставя информация на различни групи потребители за условията за участието им в спортни
прояви и първенства
3.5. Подготвя съпътстваща документация и информационни материали за предстоящи спортни прояви и първенства
3.6. Подбира и прилага различни методи за реклама на предстоящи спортни прояви и първенства в зависимост от вида на
спортната проява и спецификата на участващите
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4. Обезпеча ва п ровеж да не т о на
спортни прояви и първенства с необходимите човешки, финансови,
материално-технически, спортноинфраструктурни и информационни
ресурси

5. Организира и осъществява маркетинга на спортни прояви и първенства

6. Извършва плащания, води сметки, изготвя финансови документи
и отчети
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
3.7. Следи за провеждането на различните видове спортни прояви
и първенства съобразно технологичната им последователност и
планираната продължителност
3.8. Предприема адекватни мерки за промени в графиците на
спортните прояви и първенства при възникване на обстоятелства,
които възпрепятстват провеждането им съобразно плана
3.9. Идентифицира факторите, които могат да променят планираните графици при провеждане на спортните прояви и първенства
3.10. Оценява качеството на създадената организация за провеждане на спортната проява
3.11. Познава структурата и функциите на институциите от правителствения и неправителствения сектор, ангажирани със спорта
на местно, национално, международно ниво
4.1. Спазва законодателната уредба и нормативните изисквания
(вкл. такива по международни спогодби) за организиране и провеждане на спортни прояви и първенства (спортно-технически,
управленски, инфраструктурни, финансови, правни, здравни
изисквания и сигурност)
4.2. Създава условия за осъществяване на спортни прояви и първенства по отделните видове спорт в зависимост от местата на
провеждането им – стадиони, открити и закрити спортни зали,
писти, басейни, спортни площадки, и използваната екипировка,
съоръжения, уреди, техника и др.
4.3. В зависимост от вида на спортната проява посочва видовете
материално-технически и спортно-инфраструктурни ресурси,
необходими за успешното є провеждане
4.4. Изготвя проектоплан за осигуряване с необходимите материално-технически ресурси на спортната проява и го съгласува
с ръководството на спортната институция
4.5. Подготвя график за доставка на планираните материалнотехнически ресурси
4.6. Следи за спазване на графика по организирането на спортната проява и при констатирани отклонения предприема мерки
за своевременното му коригиране
4.7. Съвместно с компетентно лице проверява техническата изправност на спортните уреди и съоръжения
4.8. При установена техническа неизправност предприема дейности по отстраняването є
5.1. Съдейства за организирането и провеждането на маркетингови проучвания относно потребителските интереси, потребности,
нагласи и мотиви за участие в спортни прояви
5.2. Анализира резултатите от проведени маркетингови проучвания
5.3. Установява връзки с потребители и ресурсни доставчици и
партньори и влиза в договорни отношения с тях (медии, спонсори и др.)
5.4. Разработва рекламни материали, организира пресконференции
за медиите и други събития за популяризиране на провежданите
спортни прояви и първенства
5.5. Осъществява взаимовръзка със спонсорите на спортните
прояви (в т.ч. проучване и подбор на потенциални спонсори, разработване на спонсорски пакети, контакти и водене на преговори,
подписване на договори, контрол и отчетност на спонсорството)
6.1. Отчита (финансово и счетоводно) разплащането с контрагенти
6.2. Познава видовете финансовоотчетни документи и изискванията за тяхното попълване
6.3. Обобщава информация и я вписва прецизно в отчетните
документи
6.4. Описва начините за извършване на плащанията, съхраняване на касови бележки и други платежни документи съгласно
инструкциите
6.5. Изготвя отчети за извършената работа и направените разходи
6.6. Периодично предоставя обобщена аналитична информация
за реализацията на проведените спортни прояви и първенства
6.7. Предлага идеи, насочени към подобряване качеството на
организацията и провеждането на спортни прояви и първенства
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Резултати от ученето

7. Информира, консултира и мотивира различни групи потребители за
възможностите за участие в спортни
прояви и първенства

7.1. Периодично събира и систематизира информация за видовете
спортни прояви и първенства и условията за включване в тях на
различни групи участници
7.2. Осигурява пълна и изчерпателна информация за възможностите, свързани с участието на различните групи участници в
спортни прояви и първенства
7.3. Изготвя презентации, съдържащи информация относно характеристиките, възможностите и ползите от участието в различните
спортни прояви и първенства
7.4. Насочва потребителите за участие в подходящи спортни
прояви и първенства в зависимост от възраст, пол, мотивация,
индивидуални предпочитания, физически възможности, желания
и финансови условия
7.5. Полага целенасочени усилия за повишаване на социалните
функции и значение на спортните прояви сред различните социално-демографски групи на населението (потребители)

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 – както в зали на обучаващата институция, така и в офиси на спортни организации
(федерации, асоциации, съюзи, клубове) и общински звена (дирекции, отдели, центрове по
въпросите на младежки и спортни дейности).
За целите на обучението по практика се използват също специализирани спортни обекти и
съоръжения (стадиони, спортни зали, басейни,
писти и др. в зависимост от вида спорт).
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).
Учебните кабинети трябва да имат образци
на табла, информационни материали, мултимедийни материали за онагледяване. Обучаващата
институция трябва да осигури кабинет за компютърно обучение, оборудван с компютър за всеки
обучаван със софтуер за текст, таблица, графика,
чертеж. Основното оборудване включва учебни
маси, чертожни маси, столове, учебна дъска,
технически средства и аудио-визуална техника
(шрайбпроектор, компютри, мултимедия и др.).
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
6.1. По теория:
Обучаващите по теория и практика на професията трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“
по специалности от професионални направления
„Спорт“ и „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните на-

правления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94
от 2005 г.), по специалности, съответстващи
на учебните предмети, с препоръчителност по
специалността „Спортен мениджмънт“.
6.2. По практика:
Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „специалист“
(придобита до влизане в сила на изменението
на Закона за висшето образование – ДВ, бр. 41
от 20 07 г.), „бака лавър“ или „магист ър“ по
специалност „Спортен мениджмънт“ от област
„Физическо възпитание и спорт“.
1764

НАРЕДБА № 54
от 25 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изиск ване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по професията 813090 „Помощник-инструктор по
фитнес“ от област на образование „Услуги за
личността“, професионално направление 813
„Спорт“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 813090 „Помощник-инструктор
по фитнес“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 8130901 „Фитнес“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
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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 813090 „Помощник-инструктор
по фитнес“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. 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 „Помощник-инструктор по фитнес“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813090

Помощник-инструктор по фитнес

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

8130901 Фитнес

Трета

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за м и н и ма л но вход я що
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Помощникинструктор по фитнес“ от Списъка на професи-
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ите за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от
9.12.2011 г.) входящото минимално образователно
равнище за ученици е завършен седми клас или
завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Помощникинструктор по фитнес“ 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 „Помощник-инструктор по фитнес“ с придобиване на трета
степен на професионална квалификация не се
изисква предишна професионална квалификация или професионален опит по други сродни
професии.
За лица с професионален опит по 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.
Придобиването на професионална квалификация по професията „Помощник-инструктор по
фитнес“ се извършва и при спазване на Закона за
физическото възпитание и спорта, на нормативните документи на Министерството на физическото
възпитание и спорта и на Международната и
Българската федерация по културизъм и фитнес.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Помощник-инструкторът по фитнес може да
заема длъжността „Помощник-инструктор по
фитнес“ във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна,
състезателна и организационно-административна
дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание
и спорта (спортни клубове, спортни федерации и
национални спортни организации). Помощникинструкторът по фитнес може да се реализира
професионално и в спортните клубове, които
развиват и осъществяват професионален спорт
(акционерни дружества) – професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска
цел – професионални спортни клубове.
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Помощник-инструкторът по фитнес изпълнява
задълженията си на член от професионалния
екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма при планиране и извършване
на трудовите дейности – подготвителни, основни
и заключителни.
• Подготвителни дейности
Подготвителните дейности обхващат: предварителни проучвания за ориентацията, предпочитанията и мотивацията на кандидатите за
занимания с фитнес – за здраве и физическа
годност, или към специфичен вид състезателна
насоченост: културизъм, аеробика, за естетически вид и лично излъчване; предварителни
проучвания за възрастовите и психо-физическите
особености на кандидатите за занимания с фитнес; проучвания за здравословното състояние
на кандидатите и диагностика на изходните
параметри на физическата годност и координационно-двигателните способности; запознаване
с разработените и утвърдени учебни планове,
учебно-тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми; запознаване с техническите
характеристики и параметри на фитнес уредите
и други технически средства и аксесоари за провеждане на различни по съдържание и насоченост
фитнес занимания; проверка на подготовката на
тренировъчните зали и санитарно-хигиенните
възли за съответствие към изискванията на
действащите стандарти и правила; изготвяне и
представяне при необходимост на информационни
и рекламни материали.
• Основни дейности
Основните дейности на помощник-инструктора по фитнес включват: установяване на постоянен
професионален контакт със занимаващите се;
участие при представянето на разработените и
утвърдени учебни планове, учебно-тренировъчни
или приоритетни тренировъчни програми; запознаване на занимаващите се с характеристиките
и параметрите на фитнес уредите и други технически средства и аксесоари за провеждането на
различните по съдържание и насоченост фитнес
занимания; запознаване с общите и специфичните
изисквания и условия за безопасна тренировъчна
и спортносъстезателна дейност; демонстриране
изпълнението на упражнения за отделните мускулни групи и мускули; следене за изпълнението
на индивидуалните и груповите тренировъчни
програми на занимаващите се; даване на организационно-методически указания в случай на
необходимост и в рамките на инструкторските
му правомощия; оказване на помощ и пазене при
необходимост; комуникиране професионално на
английски език и/или на друг западен език при
необходимост (работа в сферата на спортната
анимация, СПА центрове и др.).
• Заключителни дейности
Заключителните дейности на помощник-инструктора по фитнес включват: индивидуален
и групов анализ на постигнатите резултати в
отделните тренировъчни занимания или на определен етап от подготовката след консултация
с инструктора по фитнес; проверява състоянието
на спортната материална база след всяко тренировъчно занимание; информира инструктора
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по фитнес или работодателя за необходимост от
съответните ремонти и възстановяване; изготвя
писмен отчет и доклад за дейността си съобразно
графика или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват
от помощник-инструктора по фитнес да бъде
дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при
продължително физическо натоварване, лоялен
и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и указания,
да използва съвременна справочна и каталожна
литература, професионален софтуер и компютър
с интернет.
Използва средствата за гасене на пожари и
оказва долекарска помощ – при необходимост.
Помощник-инструкторът по фитнес изпълнява
задълженията, които произтичат от изискванията
на Закона за здравословни и безопасни условия
на труд, на санитарно-хигиенните изисквания на
инспекциите за опазване и контрол на общественото здраве, както и на вътрешните правила,
утвърдени от работодателя.
Всеки помощник-инструктор по фитнес, преди
да пристъпи към изпълнение на професионалните
си задължения, преминава основен инструктаж
по: безопасност на труда; опазване на околната
среда; противопожарна безопасност и борба с
пожари; оказване на първа долекарска помощ;
лична безопасност и обществени отговорности.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, които са придобили трета степен на
професионална квалификация по професията
„Помощник-инструктор по фитнес“, могат да
продължат обу чението си по същата специалност за придобиване на четвърта степен на
професионалната квалификация по професията
„Инструктор по фитнес“.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от
28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529
от 30.06.2011 г.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес“ може да заема длъжността
„Помощник-инструктор по фитнес“ във всички
спортни организации – юридически лица, които
осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един
или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални
спортни организации). Помощник-инструкторът
по фитнес може да се реализира професионално
и в спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни
дружества) – професионални спортни клубове,
или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове – както в Република
България, така и в страните – членки на ЕС.
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-
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инструктор по фитнес“, може да заема длъжност
за работа на кораби за круизен туризъм, където
има оборудвани фитнес зали, в хотели, както и
други длъжности, включени при актуализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– работи със спортното оборудване и с обучаемите в съответствие с основните правила за
безопасна работа, като не замърсява околната
среда;
– разбира своята роля в общата работа на
професионалния екип, как да съдейства и търси
помощ при изпълнение на възложените му задачи от инструктора по фитнес или работодателя;
– се отнася с чувство за отговорност при
изпълнение на указанията, разпорежданията и
заповедите от ръководните органи на спортната
организация или фирма;
– разбира своята роля в дейността на спортната организация или фирма, в която работи, и
се старае да повишава квалификацията си;
– комуникира както със занимаващите се,
така и с колегите си от фирмата;
– познава правата и спазва задълженията
си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
– познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
– намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики
и таблици, намира информация в интернет и
ползва електронна поща;
– попълва бланки, изготвя справки, съставя
протоколи и отчети за извършената работа.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Спорт“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– прилага основните процедури съгласно
изискванията в случай на природни бедствия
(пожар, наводнение и др.), терористичен акт или
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друго необичайно събитие в местата за провеждане на занимания по фитнес, за опазване на
човешкия живот и околната среда;
– познава законовата и нормативната база
за образованието и младежта, за физическото
възпитание и спорта и др. правни норми, които
имат отношение към професията и дейността на
помощник-инструктора по фитнес;
– разбира и прилага ефективни мероприятия
за техническа и икономически изгодна експлоатация на фитнес уредите и други спортно-технически съоръжения и екипировка, както и за
тяхното съхранение и поддържане;
– познава статута на съдийската колегия към
БФКФ, Правилника за провеждане на състезания
по класически културизъм за мъже, Правилника
на БФКФ за провеждане на аматьорски състезания по фитнес за жени в България, Правилника
за провеждане на състезания по бодифитнес за
жени и др. документи, регламентиращи спортносъстезателната дейност по фитнес;
– познава традициите и културните ценности на различните етноси, зачита културните и
религиозните особености на обучаваните, без да
проявява дискриминация по пол, религия, раса
или вероизповедание.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Помощник-инструктор по фитнес“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава теоретичните основи на фитнес
подготовката и професионaлната терминология;
– познава спецификата на различните видове
фитнес;
– познава технологията за осъществяване
на обучението и тренировката по различните
видове фитнес;
– прилага системите на организация на труда;
– познава практическите форми за съставяне
на учебно-тренировъчни планове;
– умее да борави с масовите уреди;
– притежава организационни навици за провеждане на тренировъчни занимания;
– познава и прилага правилни педагогически
подходи към занимаващите се;
– знае и може да съставя оптимални хранителни диети;
– осигурява безопасност и сигурност на занимаващите се с фитнес.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Помощник-инструктор по фитнес“
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 във фитнес залите и други места за фитнес занимания
1.2 Съвместно с инструктора по фитнес разработва инструкции
за провеждане на учебно-тренировъчни занимания по фитнес
в съответствие с нормативните документи за осигуряване на
здравословен и безопасен тренировъчен труд
1.3. Инструктира за правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител, противопожарно одеяло, пясък и др.)
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
1.5. Оказва долекарска помощ на пострадал по време на тренировъчния процес
1.6. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в
съответствие със здравословните и безопасни условия на труд
и санитарно-хигиенните изисквания
1.7. Използва подходящо тренировъчно и представително облекло и отличителни знаци на спортния клуб или спортната
организация

2. Познава принципите на деловото 2.1. Знае и прилага на практика общоприетите или специфични
общуване и прилага различни методи за спортната практика правила и норми за културно поведение
на комуникация
и общуване
2.2. Знае и спазва нормите, правилата и принципите за бизнес
комуникация
2.3. Използва професионална терминология на чужд език, призната от международните структури по културизъм и фитнес
3. Умее да работи в екип

3.1. Познава организацията на трудовия процес
3.2. Спазва изискванията за групово трудово поведение
3.3. Познава същността на мотивацията и мотивационните
процеси

4. Познава договорните отношения 4.1. Познава трудовоправното законодателство и трудовоправните
между работодател и работник
отношения в спортната организация или фирма
4.2. Познава нормирането и заплащането на труда
4.3. Познава длъжностната характеристика на професията „Помощник-инструктор по фитнес“
5. Работи с компютър и умее да 5.1. Познава конфигурацията на компютъра
ползва програмни продукти
5.2. Познава и работи с устройствата за въвеждане и съхраняване на данни
5.3. Намира и съхранява информация
5.4. Работи с програмни продукти за създаване и мултиплициране на документи
5.5. Ориентира се и работи със съвременните информационни
технологии
Специфични за специалност 8130901 „Фитнес“
6. Прилага основните процеду ри
съгласно изискванията в случай на
природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или
друго необичайно събитие в местата
за провеждане на занимания по фитнес, за опазване на човешкия живот
и околната среда

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

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

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

8. Познава организационната структура на Българската федерация по
културизъм и фитнес и регламентите
на спортносъстезателната дейност

8.1. Познава устава на Българската федерация по културизъм
и фитнес (БФКФ)
8.2. Познава статута на съдийската колегия към БФКФ
8.3. Познава и прилага Правилника на БФКФ за провеждане
на състезания по класически културизъм за мъже
8.4. Познава и прилага Правилника на БФКФ за провеждане на
аматьорски състезания по фитнес за жени в България
8.5. Познава и прилага Правилника на БФКФ за провеждане
на състезания по бодифитнес за жени
8.6. Познава и прилага други нормативни документи, регламентиращи провеждането на спортносъстезателната дейност по фитнес
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

9. Прилага различни учебно-тре- 9.1. Познава съдържанието на учебно-тренировъчни планове
нировъчни планове и програми по и програми, предназначени за различните възрастови групи,
фитнес
занимаващи се с фитнес
9.2. Обяснява спецификата на различните учебно-тренировъчни
планове и програми
9.3. Съвместно с инструктора участва в разработването на
тренировъчни планове и програми за различните възрастови
групи, занимаващи се с фитнес
9.4. Изготвя предложения за адаптиране на тренировъчните
програми в зависимост от индивидуалните потребности на
занимаващите се с фитнес
10. Осигурява безопасност и сигур- 10.1. Проверява помещенията, спортно-техническите съоръжения
ност на занимаващите се с фитнес и устройства за провеждането на фитнес занимания
10.2. Познава процедурите за преглед изправността на спортнотехническите съоръжения и екипировка
10.3. Установява техническата изправност на спортно-техническите съоръжения и екипировка
10.4. Разбира и прилага ефективни мерки за техническа и
икономически изгодна експлоатация на фитнес уредите и др.
спортно-технически съоръжения и екипировка
10.5. Демонстрира пред клиентите правилното и безопасно използване на фитнес уредите и спортно-техническите съоръжения
10.6. Наблюдава клиентите относно правилното и безопасно използване на фитнес уредите и спортно-техническите съоръжения
10.7. Изпълнява установените процедури при отмяна на спортно-тренировъчни или състезателни мероприятия
11. Планира и организира тренировъчните занимания като отчита
спецификата на различните възрастови групи

11.1. Умеe да планира, организира и анализира учебно-възпитателна, тренировъчна и спортно-състезателна дейност по
вида спорт с различни възрастови групи и на всички етапи на
спортната тренировка
11.2. Правилно подбира методите на тренировка, обема и интензивността на натоварването, които да са съобразени с възрастовополовите особености на спортистите и със спортния календар
11.3. Съвместно с фитнес инструктора организира, планира и
провежда спортно-педагогически контрол, оценка и оптимизиране на учебно-тренировъчния процес
11.4. Подпомага планирането, организирането и провеждането
на масови фитнес прояви със спортно-развлекателен характер
11.5. Подпомага фитнес инструктора при планирането и провеждането на занимания по вида спорт с лица със специфични
образователни потребности

12. Провежда тренировъчните занимания в съответствие с теоретичните
основи на фитнес подготовката и
технологията за осъществяване на
тренировката по различните видове
фитнес

12.1. Познава и разбира в дълбочина основните факти, понятия
и теории на спортната подготовка и тренировка
12.2. Познава и детайлно разбира съдържанието и специфичните
особености на различните видове фитнес
12.3. Разграничава параметрите на фитнес тренировъчното
натоварване
12.4. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и
тренировъчните методи при фитнес занимания за начинаещи
12.5. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и
тренировъчните методи при фитнес занимания за напреднали
12.6. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи
и тренировъчните методи при фитнес занимания за елитни
спортисти
12.7. Познава и практически прилага периодизацията на спортната тренировка във фитнеса

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

5. Изисквания към материалната база
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в у чебни кабинети, а по у чебна
практика – както в у чебно-тренировъчни кабинети и спортни зали на обу чаващата институция, така и в закрита материална спортна
база на други спортни организации и фирми.
5.1. Учебни кабинети
Обзавеж дането на у чебните кабинети подпомага ефективната преподавателска и у чебна
дейност. Обзавеж дането и оборудването на
учебния кабинет вк лючват: работно място на
преподавателя (работна маса и стол), работно
място на всеки обу чаван (работна маса и стол),
учебна дъска – по възможност бяла, мебели
(предимно шкафове за различни цели), гладка
свободна стена за окачване на нагледни материали, видео и у чебни видеофилми, екран за
прожектиране, мултимедия, компютър, шрайбпроектор и други дидактически средства за
обучение.
Необходимо е обу чаващата институция да
разполага с отделен учебен кабинет за обучение
по чуж д език и у чебен кабинет за компютърно
обучение с работно място за преподавателя
(работна маса с компютър, стол) и работно
място за всеки обу чаем (работна маса с компютър, стол), съгласно нормативите на МОМН
и изискванията на регионалните инспекторати
по образованието и РИОКОЗ.
5.2. Обу чението по практика на професията
се извършва в реална работна среда – в оборудвани с достатъчно фитнес у реди и системи
спортни зали, в зависимост от изискванията на
конкретния фитнес спорт и брой на обучаемите.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория
Право да преподават теория имат лица с
висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
от професионално направление „Спорт“ или
„Педагогика на обу чението по физическо възпитание“ от К ласификатора на областите на
висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94 от
2005 г.), по специалности, които съответстват
на учебните предмети (модули) от отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка.
6.2. По практика
Право да преподават практика имат лица с
висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“, с
придобита правоспособност, която е минимум
с една степен по-висока от тази на завършващите, по специалности, съответстващи на
учебните предмети (модули) от отрасловата и
специфичната задъл ж ителна професиона лна
подготовка.
1851

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

НАРЕДБА № 55
от 25 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изиск ване (ДОИ)
з а п ри до би в а не т о н а к в а л ифи к а ц и я по
п рофеси я та 81310 0 „Помощ н и к- т рен ьор“
от област на образование „Услуги за личност та“, професиона лно направление 813
„Спорт“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 813100 „Помощник-треньор“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация за специалност 8131001 „Спорт“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват учебен план и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване
на професията 813100 „Помощник-треньор“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Помощник-треньор“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията,
както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обуче-
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нието, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. 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
„Помощник-треньор“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813100

Помощник-треньор

Специалност:

Степен на професиона л на к ва л ификация:

8131001

Трета

Спорт

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за м и н и ма л но вход я що
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-треньор“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-0934 от 22.01.20 04 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 № РД0 9 -1891 о т 3 0.11.2 0 0 7 г., З а пов ед № РД- 0 9 298 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-09-748 от 13.06.2011 г., 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 проф е с ион а л н а к в а л ифи к а ц и я по п р о ф е с и я т а
„Помощник-треньор“ вход ящото минимално
образователно равнище за лица, навършили
16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обу чение по професи ята „Помощниктреньор“ с придобиване на трета степен на
професионална квалификация не се изисква
предишна професионална квалификация или
професионален опит по други сродни професии.
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За лица с професионален опит по 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.
Професионалното образование, обучение и
квалификация на лицата за професията „Помощник-треньор“ по вид спорт се извършва при
спазване на Закона за физическото възпитание и
спорта, на нормативните документи на Министерството на физическото възпитание и спорта
и на Европейската квалификационна рамка за
учене през целия живот (ЕКР).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Придобили ят т рета степен на професио нална квалификация по професията „Помощн и к-т рен ьор“ по ви д спор т може да заема
длъжността „Помощник-треньор“ във всички
спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна
и организационно-административна дейност
по един или няколко вида спорт и развиват
и попул яризират физическото възпитание и
спорта (спортни клубове, спортни федерации
и национални спортни организации). Помощник-треньорът по вид спорт може да се реализира професионално и в спортните клубове,
които развиват и осъществяват професионален
спорт (акционерни дружества) – професионални
спортни клубове, или в сдружения с нестопанска
цел – професионални спортни клубове.
Помощник-треньорът по вид спорт изпълнява
задълженията си на член от професионалния
екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма при планиране и извършване на трудовите дейности – подготвителни,
основни и заключителни.
• Подготвителни дейности
Подготвителните дейности на помощниктреньора обхващат: запознаване с длъжностнат а х ара к т ерис т и к а , коя т о е ра з раб о т ена
и утвърдена от работодателя; запознаване с
изискванията за безопасни условия на труд;
запознаване с динамиката на организационната структура на спорта в Република България
и на спортната организация, където работи;
участие в предварителни проучвания за ориентаци ята, предпочитани ята и мотиваци ята
на кандидатите за занимания с конкретен вид
спорт; у частие в диагностичните процеду ри
за първоначални проучвания на възрастовите
психо-физически особености на кандидатите за
занимания с конкретен вид спорт; запознаване с
резултатите от проучванията за здравословното
състояние на кандидатите за спортни занимания и диагностика на изходните параметри
на специфичната за дадения вид спорт физи-
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ческа годност и координационно-двигателни
способности; запознаване с разработените и
утвърдени учебно-тренировъчни планове или
приоритетни тренировъчни програми; запознаване с план-графика на тренировъчните занимания; запознаване с техническото състояние
и характеристики на общите и специфичните
спортни уреди и с други технически средства
и аксесоари за провеждането на различните
по съдържание и насоченост т ренировъчни
занимания; участие в проверката и подготовката на откритите и закритите тренировъчни
обекти и санитарно-хигиенните възли за съответствие към изискванията на действащите
стандарти и правила; участие в изготвянето и
представяне на информационни и рек ламни
материали; участие в мероприятия за срещи
с обществеността, с родителите на младите
спортисти, с медиите и други институции, за
осигуряване на прозрачност на тренировъчната
и спортносъстезателната дейност на спортната
организация или фирма, към която работи.
• Основни дейности
Основните дейности на помощник-треньора
по вид спорт са: установяване на постоянен
професионален контакт със занимаващите се;
участие при представянето на разработените и
утвърдени учебно-тренировъчни и спортносъстезателни програми в съответствие с вътрешния
и международния спортен календар; запознаване на занимаващите се с характеристиките
и параметрите на основните и спомагателните
спортни уреди и други технически средства и
аксесоари за провеждането на различните по
съдържание и насоченост т ренировъчни занимания; запознаване на занимаващите се с
общите и специфичните изисквания и условия
за безопасна тренировъчна и спортносъстезателна дейност; демонстриране изпълнението
на елементите от техниката на конкретния вид
спорт; по указание на треньора по вид спорт
след и за изп ъ л нен ие т о на и н д и ви д уа л н и т е
тренировъчни програми на спортистите; дава
организационно-методически указания в случай
на необходимост и в рамките на дадените му от
треньора правомощия; оказва помощ и пазене
при необходимост; комуникира професионално
на английски език и/или на друг чужд език.
• Заключителни дейности
Зак лючителните дейности на помощниктреньора по вид спорт са: изготвяне на индивидуален и групов анализ на постигнатите
резултати в отделните тренировъчни занимания
или на определен етап от подготовката след
консултация с треньора по вид спорт; проверява
състоянието на спортната материална база след
всяко т ренировъчно занимание; информира
треньора или работодателя за необходимостта
о т съо т вет н и т е ремон т и и въ зс та новя ва не;
изготвя писмен отчет и доклад за дейността
си съобразно графика или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват
от помощник-треньора да бъде дисциплиниран,
наблюдателен, издръжлив при продължително
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физическо натоварване, лоялен и отговорен,
с нагласа за точно и прецизно изпълнение на
заповеди, инструкции и указания, да използва
съвременна справочна и каталожна литература,
професионален софтуер и компютър с интернет. Орга н иза ц ион н и т е у мен и я и у мен и я та
за работа в екип са от ключово значение за
практикуване на професията.
Помощ ник-т реньорът т рябва да у мее да
използва средствата за гасене на пожар и да
оказва долекарска помощ при необходимост.
Помощник-треньорът по вид спорт изпълнява
задълженията, които произтичат от изискванията на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (глава втора – Общи изисквания
за осигуряване на здравословни и безопасни
услови я на т руд, Глава т рета – Задъл жени я
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, на санитарно-хигиенните изисквания на регионалната инспекция за опазване
и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ),
както и на вътрешните правила, утвърдени от
работодателя.
Вс ек и помощ н и к- т рен ьор по ви д спор т,
преди да пристъпи към изпълнение на професионалните си задължения преминава основен
инструктаж по безопасност на труда и по опазване на околната среда, за противопожарна
безопасност и борба с пожари, за оказване
на долекарска помощ и лична безопасност и
обществени отговорности.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, които са придобили трета степен на
професионална квалификация по специалност
8131001 „Спорт“ от професията 813100 „Помощник-треньор“, могат да продължат обучението за
придобиване на професионална квалификация
по професията „Треньор“ – четвърта степен.
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-01529 от 30.06.2011 г.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Помощник-треньор“ по вид спорт може да заема длъжността
„Помощник-треньор“ по вид спорт във всички
спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна
и организационно-административна дейност
по един или няколко вида спорт и развиват
и попул яризират физическото възпитание и
спорта (спортни клубове, спортни федерации и
национални спортни организации). Помощниктреньорът може да се реализира професионално
и в спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни
дружества) – професионални спортни клубове,
или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове – както в Република
България, така и в страните – членки на ЕС.
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Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията 813100
„Помощник-треньор“ по вид спорт, може да
заема длъжността Помощник-треньор 3422-3003,
както и други длъжности от единична група
3422 „Спортни треньори, инструктори и сродни
на тях“ по преценка на работодателя, а също
и длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– работи със спортното оборудване и с
обучаваните в съответствие с основните правила за безопасна работа, като не замърсява с
работата си околната среда;
– разбира своята роля в общата работа на
професионалния екип, съдейства и търси помощ
при изпълнение на възложените му задачи от
треньора по вид спорт или работодателя;
– се отнася с чувство за отговорност при
изпълнение на указанията, разпорежданията и
заповедите от ръководните органи на спортната
организация или фирма;
– разбира своята роля в дейността на спортната организация или фирма, в която работи,
и се старае да повишава квалификацията си;
– общува ефективно както със занимаващите се, така и с колегите и ръководството
на фирмата;
– познава правата и спазва задълженията
си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
– познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
– намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики
и таблици, намира информация в интернет и
ползва електронна поща;
– попълва бланки, изготвя справки, съставя
протоколи и отчети за извършената работа.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Спорт“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– прилага основните процедури съгласно
изискванията в случай на природни бедствия
(пожар, наводнение и др.), терористичен акт или
друго необичайно събитие в местата за провеждане на занимания по вида спорт, за опазване
на човешкия живот и на околната среда;
– познава законовата и нормативната база
за образованието и младежта, за физическото
възпитание и спорта и други правни норми,
които имат отношение към професията и дейността на помощник-треньора по вид спорт;
– разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

експлоатация на спортно-техническите уреди,
съоръжения и екипировка, както и за тяхното
съхранение и поддържане;
– по зна ва с т ру к т у рат а , ус т р ойс т во т о и
функциите на държавните и международните
инстит у ции (спортни федерации, асоциации
и др.), които администрират управлението на
съответния вид спорт; статута на съдийската
колегия по вид спорт; правилника за провеждане
на състезания по вид спорт и др. документи, регламентиращи спортносъстезателната дейност;
– познава традициите и културните ценности на различните етноси, зачита културните и
религиозните особености на обучаваните, не
проявява дискриминация по пол, религия, раса
или вероизповедание.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Помощник-треньор“ по вид спорт
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да познава и притежава
знания за:
– същността на спорта и неговите социални
функции;
– анатомо-физиологичните особености на
човешкия организъм и изменението им под
въздействие на тренировъчната и спортносъстезателната дейност;
– общата и специфичната моторика съобразно вида спорт;
– възрастовата динамика в развитието на
човешкия организъм под влияние на активна
състезателна дейност;
– същността на спорта и неговите социални
функции;
– теорията на спорта като система от научни
знания – съдържание и структура на теорията
на спорта и характеристиката на съвременните
системи за спортна подготовка;
– същността на спортната тренировка – основн и пон я т и я, т рен и ровк ата к ат о с ложен
адаптационен процес, тренировката като процес
на управление;
– същността на тренировъчното натоварване, умората и възстановяването и спортната
форма като специфичен адаптационен феномен;
– средствата, методите и принципите на
тренировката в зависимост от вида спорт;
– основите на специфичната физическа,
техническа и тактическа подготовка в зависимост от вида спорт;
– планирането, управлението и контрола на
тренировъчния процес; познава практическите
форми за съставяне на учебно-тренировъчни
планове; здравните, етичните и педагогическите
аспекти на спорта (спортен травматизъм, биостимулиране, хранене, допинг и др.);
– прилага системите на организаци я на
труда;
– п ри тежава организационни навици за
провеждане на тренировъчни занимания;
– познава и прилага правилните педагогически подходи към занимаващите се;
– осиг у рява безопасност и сиг у рност на
занимаващите се.
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4. Резултати от ученето

Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Помощник-треньор“

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

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

2. Познава принципите на делово- 2.1. Знае и прилага на практика общоприетите или специто общуване и прилага различни фични за спортната практика правила и норми за културно
методи на комуникация
поведение и общуване
2.2. Знае и спазва нормите, правилата и принципите за
бизнескомуникация
2.3. Осигурява необходимата писмена информация за треньора и другите членове на спортно-техническото ръководство
2.4. Използва професионална терминология на чужд език,
призната от международните спортни институции и структури по вид спорт
3. Умее да създава ефек тивни 3.1. Познава организацията на трудовия процес
работни взаимоотношения и да 3.2. Спазва изискванията за групово трудово поведение
работи в екип
3.3. Познава същността и значението на мотивацията за
създаване на ефективни работни взаимоотношения
3.4. Познава и прилага принципите и стандартите на етично
професионално поведение
4. Разбира договорните отношения 4.1. Познава трудовоправното законодателство и трудовомежду работодател и работник
правните отношения в спортната организация или фирма
4.2. Познава нормирането и заплащането на труда
4.3. Познава изискванията, регламентирани в длъжностната характеристика на професията „Помощник-треньор“ по вид спорт
5. Умее да ползва компютър и спе- 5.1. Познава конфигурацията на компютъра
циализирани програмни продукти 5.2. Познава и работи с устройствата за въвеждане и съхраняване на данни
5.3. Намира и съхранява информация
5.4. Работи с програмни продукти за създаване и мултиплициране на документи
5.5. Ориентира се и работи със съвременните информационни технологии
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

6. По зн а в а орг а н и з а ц ион н ат а
структура на спортната институция, която администрира съответната спортна дейност

6.1. Познава устава на федерацията по вида спорт
6.2. Познава статута на съдийската колегия по вида спорт
6.3. Познава и тълкува наредбата за провеждане на състезания по вида спорт
6.4. Познава и тълкува други документи, регламентиращи
спортносъстезателната дейност по вида спорт

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

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

Специфични за специалност 8131001 „Спорт“
8. Прилага основните процедури
в случай на природни бедствия
(пожар, наводнение и др.), терористичен акт или друго необичайно
събитие в местата за провеждане
на спортни занимания

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

9. Проверява готовността на помещенията, спортно-техническите съоръжения и устройства за
провеждането на тренировъчните
занимания

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

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

10.1. Познава и разбира в дълбочина основни факти, понятия
и теории на спортната подготовка и тренировка
10.2. Познава детайлно и разбира съдържанието и специфичните особености на вида спорт
10.3. Разграничава и познава параметрите на тренировъчното натоварване
10.4. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи
и тренировъчните методи при занимания по вид спорт за
начинаещи
10.5. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи
и тренировъчните методи при занимания по вида спорт с
напреднали
10.6. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи
и тренировъчните методи при занимания за елитни спортисти
10.7. Познава и практически прилага периодизацията на
спортната тренировка за вида спорт

11. Притежава организационни 11.1. Планира, организира и анализира резултатите от учебумения за планиране и провеждане но-възпитателната, тренировъчната и спортносъстезателната
на тренировъчни занимания
дейност по избран вид спорт с различни възрастови групи
и на всички етапи на спортната подготовка
11.2. Правилно подбира методите на тренировка, обема и
интензивността на натоварването съобразно възрастовополовите особености на спортистите и спортния календар
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
11.3. Съвместно с треньора подготвя, организира, планира
и провежда спортно-педагогически контрол, оценка и оптимизиране на учебно-тренировъчния процес
11.4. Подпомага планирането, организирането и провеждането на масови спортни прояви със спортно-развлекателен
характер
11.5. Подпомага треньора при планирането и провеждането
на занимания по вида спорт с лица със специфични образователни потребности

12. Работи за развитие и поддържане на общата и специфичната
физическа подготовка в зависимост от вида спорт

12.1 Познава теоретичните основи на силовата подготовка
12.2. Познава и прилага средствата и методите за развиване
на силовата издръжливост, максималната сила и динамичната сила
12.3. Познава и прилага средствата и методите за развиване
на издръжливостта като двигателно качество (средства и
методи за развиване на аеробните възможности, както и
средствата и методите за развиване на анаеробните възможности)
12.4. Познава и прилага средствата и методите за развиване
на двигателното качество бързина в зависимост от особеностите на вида спорт
12.5. Познава и прилага средствата и методите за развиване
на двигателните качества ловкост и гъвкавост в зависимост
от вида спорт

13. Работи за усъвършенстване на
психическата подготовка на спортистите в зависимост от тяхната
квалификация и стаж

13.1. Познава теоретичните основи на психическата подготовка и нейните особености в зависимост от вида спорт
13.2. Познава и прилага средствата, методите и формите за
психическа подготовка, които са специфични за вида спорт

14. Работи за усъвършенстване 14.1. Познава същността на спортната техника и нейните
на техническата подготовка на особености за вида спорт
спортистите
14.2. Познава етапите на техническата подготовка
14.3. Познава и прилага средствата и методите за техническа подготовка
15. Работи за усъвършенстване 15.1. Познава същността на тактическата подготовка и нейна тактическата подготовка на ните особености за вида спорт
спортистите
15.2. Познава целите и задачите на тактическата подготовка
за конкретния спорт
15.3. Познава и прилага средствата и методите за тактическа подготовка
16. Работи за осъществяването на 16.1. Познава и прилага методическите и приложните асспортната тренировка в неспеци- пекти на височинната тренировка в различните периоди
фични условия
16.2. Познава и прилага методическите и приложните аспекти на тренировка при високи и ниски температури
17. Подбира и поддържа подход ящи съоръжени я, тех ническ и
средства, екипировка за провеждане на учебно-тренировъчната и
спортносъстезателната дейност в
зависимост от вида спорт

17.1. Подбира и поддържа подходящи открити и закрити
спортни съоръжения в зависимост от сезона, етапите, целите
и задачите на спортната подготовка
17.2. Подбира и поддържа подходящи за вида спорт спортни
уреди и технически средства, необходими за осигуряване на
отделните елементи на спортната подготовка
17.3. Подбира подходящи спортни уреди и екипировка в зависимост от възрастовите групи, етапите, целите и задачите
на спортната подготовка
17.4. Подбира и поддържа подходящи спортни екипи – тренировъчни и представителни
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

18. Следи за изпълнението на ин- 18.1. Осъществява периодичен контрол на изпълнението на
дивидуалните и отборните трени- индивидуалните и отборните тренировъчни програми на
ровъчни програми на спортистите различните етапи на подготовка от годишното планиране
18.2. Контролира функционалната годност на спортистите
18.3. Контролира техническата подготовка на спортистите
18.4. Контролира тактическата подготовка на спортистите
5. Изисквания към материалната база
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в учебни кабинети, а по учебна
практика – както в учебно-тренировъчни кабинети и спортни зали на обучаващата институция,
така и в закрита и открита материална спортна
база – стадиони, открити спортни площадки, басейни, лекоатлетически писти на други спортни
организации и фирми, където обучаваните ще
провеждат предвидената спортно-педагогическа
практика в зависимост от изискванията на вида
спорт.
5.1. Учебни кабинети
Обзавеждането на учебните кабинети подпомага за ефективното провеждане на основните
дейности и процеси, свързани с преподавателската
и учебната дейност. Обзавеждането и оборудването на учебния кабинет включват: работно
място на преподавателя (работна маса и стол),
работно място на всеки обучаван (работна маса
и стол), учебна дъска – по възможност бяла,
мебели (предимно шкафове за различни цели),
гладка свободна стена за окачване на нагледни
материали, видео и учебни видеофилми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър,
шрайбпроектор и други дидактически средства
за обучение.
Необходимо е обучаващата институция да
разполага с отделен учебен кабинет за обучение
по чужд език и учебен кабинет за компютърно
обучение с работно място за преподавателя (работна маса с компютър, стол) и работно място за
всеки обучаван (работна маса с компютър, стол).
5.2. Обучението по практика на професията
се извършва в реална работна среда – в оборудвани с достатъчен брой изправни спортни уреди
и съоръжения в зависимост от изискванията на
вида спорт и броя на трениращите.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория
Право да преподават теория имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ от професионално направление
„Спорт“ или „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94 от
2005 г.), от по специалности, които съответстват
на учебните предмети (модули) от отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка.
6.2. По практика
Право да преподават практика имат лица с
образователно-квалификационна степен „магис-

тър“ или „бакалавър“, с придобита правоспособност, която е минимум с една степен по-висока
от тази на завършващите, по специалности,
съответстващи на учебните предмети (модули)
от отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка.
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НАРЕДБА № 56
от 25 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 815030 „Маникюрист-педикюрист“ от
област на образование „Услуги за личността“ и
професионално направление 815 „Фризьорски
и козметични услуги“ 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 815030 „Маникюрист-педикюрист“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
втора степен на професионална квалификация
за специалността 8150201 „Маникюр, педикюр
и ноктопластика“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 815030 „Маникюрист-педикюрист“.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията „Маникюрист-педикюрист“ оп-
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ределя 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 „Маникюрист-педикюрист“
Професионално направление:
815

Фризьорски и козметични услуги

Наименование на професията:
815030

Маникюрист-педикюрист

Специалност:

Степен на професионална квалификация

8150301 Маникюр, педикюр Втора
и ноктопластика
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Mаникюрист-педикюрист“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО (утвърден със Заповед на министъра
на образованието, младежта и науката № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
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№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., 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 „Mаникюристпедикюрист“ с придобиване на втора степен
на професионална квалификация не се изисква
предишна професионална квалификация по други
сродни професии.
За лица с професионален опит по 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, и
Европейската квалификационна рамка за учене
през целия живот (ЕКР).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Mаникюрист-педикюристът извършва следните основни трудови дейности: предоставя детайлна
информация на клиента за предлаганите услуги и
продукти; диагностицира моментното състояние
на нокътната структура и кожата на ръцете или
краката, за да се прeдложи най-подходящата и
безопасна за здравето услуга; консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите
маникюр, педикюр и ноктопластика; поддържа
удължените нокти периодично чрез коригиране
и балансиране, прави козметични корекции при
проблемни нокти по специално разработени
методики; лакира и декорира ноктите на ръцете
или краката; познава и прилага установените
стандарти за обслужване в сектора „Услуги за
личността“; познава и прилага нормативните
документи за работа с козметични препарати в
обекти с обществено предназначение; дава препоръки и консултира клиента как да се грижи
за ръцете и краката в домашни условия.
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При упражняване на професията се изисква
маникюрист-педикюристът да спазва правилата
за здравословни и безопасни условия на труд
(ЗБУТ); опазва околната среда; спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване
здравето на клиента; грижи се за инструментите
и оборудването; спазва техническите изисквания
при използването на машини и съоръжения.
Mаникюрист-педикюристът трябва да умее да
осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност,
дискретност, да има правилна преценка и да
умее да взема бързо и адекватно решение при
избор на най-подходящата услуга съобразно
изискванията и предпочитанията на клиента;
да умее да създава различни модели на декорации, да проявява творчество и оригиналност
при художественото оформяне на маникюра и
педикюра.
При ятни ят външен вид и високата обща
култура са от голямо значение за качеството
на обслужване на клиентите. Предвид спецификата на професията, особено при работа в
туристически центрове и круизни кораби, маникюрист-педикюристът трябва да владее на
необходимото професионално ниво чужд език.
Маникюрист-педикюристът упражнява дейно с т т а в с а лон и за к рас о т а на о б о с о б ен и
маник юрни и педик юрни работ ни места, в
специализирани маникюр/педикюрни салони,
на обособени работни станции в т ърговск и
обекти и круизни кораби или предлага услугата по домовете на клиентите. Местата, където
се предлагат услугите, трябва да отговарят на
нормативните изисквания, регламентирани в
Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските
и козметичните салони, издадена от Министерството на народното здраве и социалните
грижи – ДВ, бр. 77 от 1987 г.
Работното време на маникюрист-педикюристъа е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
В своята професионална дейност той използва
следните предмети и средства на труда: козметични продукти, инструменти и оборудване за
маникюр и педикюр, работно облекло, лични
предпазни средства.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ може да повишава квалификацията
си чрез обучение в курсове и семинари, участие
в конференции, специализирани национални и
международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.
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-01529 от 30.06.2011 г.
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„Маникюрист-педикюристът“ може да постъпи на работа на следните длъжности от НКПД:
5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Маникюристпедикюрист“ могат да заемат длъжността „Маникюрист-педикюрист“ във всички юридически
фирми, които предлагат услуги за личността,
както в Република България, така и в страните – членки на ЕС.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при предлагането на услуги;
• познава и прилага основните правила за
безопасна работа със специализираната техника на работното място, познава и използва
по предназначение лични предпазни средства;
• знае и прилага изискванията за опазване
на околната среда;
• зачита религиозните и културните особености на клиентите (потребителите), не допуска
проява на дискриминация по пол, религия, раса
или вероизповедание;
• познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъжностните лица;
• познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда;
• познава пазарните отношения, мястото и
ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
• формира критерии за самооценка и стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Фризьорски и козметични услуги“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• осигурява безопасността и сигурността на
потребителите на фризьорски и козметични
услуги в обекта;
• знае и прилага принципите, правилата
и изиск вани ята на професиона лната етика,
международните и европейските стандарти за
работа с козметични продукти и апаратура;
• използва информационните и комуникационните технологии, приложими при предлагането на фризьорски и козметични услуги;
• познава основните процеси на предлаганите
услуги и използваните уреди и съоръжения в
прилагането им;
• знае и прилага правилата за използване и
съхранение на козметични продукти;
• използва правилно професионалната терминология при комуникация с клиенти и с колеги.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Маникюрист-педикюрист“ задължителна професионална подготовка
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След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• обяснява детайлно на клиента предлаганите
услуги и очакваните резултати от тях;
• използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр,
педикюр и ноктопластика;
• избира правилно козметичните препарати
за маникюр, педикюр и ноктопластика според
предназначението им и състоянието на ръцете
и краката;
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• избира подходяща технология и спазва
технологичната последователност при работа;
• познава тенденциите и съвременните модни
стилове;
• самооценява качеството на извършената
работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти;
• изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната трудова
дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Маникюрист-педикюрист“

1. Спазва правилата за здравословно 1.1. Описва правилата за здравословно и безопасно упражняване
и безопасно упражняване на професи- на професията
ята и за опазване на околната среда 1.2. Описва и прилага инструкциите за безопасна работа c
машини, съоръжения и козметични продукти, използвани от
маникюрист-педикюриста
1.3. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност и
използва по предназначение средствата за противопожарна
защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
1.4. Оказва долекарска помощ
1.5. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в
съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и със санитарно-хигиенните изисквания
1.6. Описва и прилага практики за избор на екологични средства за работа
2. Спазва правилата за редуциране
на рисковете от професионално заболяване и осигурява безопасността
на потребителите на услуги

2.1. Избира и използва редовно подходящи лични предпазни
средства в зависимост от вида на предоставяната услуга
2.2. Проверява етикетирането на козметичните препарати според
нормативните изисквания
2.3. Прилага определените методи за дезинфекция и стерилизация на инструментите и оборудването
2.4. Прилага техники и съоръжения за работа, които осигуряват
надеждно абсорбиране на отделящия се при работата прах

3. Осъществява ефективна комуни- 3.1. Комуникира с клиенти, като спазва нормите на професикация с клиенти и колеги, умее да оналната етика
работи в екип
3.2. Използва специфичната професионална терминология на
разбираемо за клиента ниво, проявява коректност и лоялност
при предлагането на съответните услуги
3.3. Предоставя на клиента подходяща информация, позволяваща му да направи своя избор относно състава на продуктите,
възможните опасности, свързани с тяхното приложение, както
и с използваните инструменти
3.4. Спазва йерархичните принципи за комуникация в екипа
3.5. Оказва съдействие на членовете на екипа при изпълнение
на задачите
3.6. Използва основната професионална терминология на чужд
език
3.7. Познава нормативната уредба, уреждаща защитата на потребителите и правомощията на държавните органи
4. Спазва изискванията на трудовото 4.1. Организира работата си в съответствие с изискванията,
законодателство и знае правата си регламентирани в трудовото законодателство
като участник в трудовия процес
4.2. Спазва изискванията за работа в обекти с обществено
предназначение
4.3. Спазва изискванията за работа с козметични продукти
4.4. Описва и спазва задълженията, описани в длъжностната
характеристика
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

5. Притежава знания по биология, 5.1. Познава детайлно устройството на клетката
анатомия и физиология на човеш- 5.2. Познава причините за промяна в състоянието на клетката,
кото тяло
начините за профилактика
5.3. Познава принципите на козметично въздействие върху клетката чрез апарати, козметични продукти, активни вещества и др.
5.4. Знае строежа на кожата, познава структурата на нокътната
плочка, познава биологичните процеси протичащи в нея, причините за промяна на нокътната плочка и кожата около нея,
начините за профилактика и поддържането им в здравословен вид
5.5. Познава видовете болести по кожата, знае причините за
тяхната поява
5.6. Обосновава връзката между вътрешни заболявания и външната им изява
5.7. Разпознава промените в нокътя и кожата около него и препоръчва консултация с лекар специалист
5.8. Разпознава състоянията на кожата и видовете вътрешни
заболявания, при които не трябва да се прави обработка на
нокътя и кожата около него
5.9. Познава активните съставки на козметичните продукти, с
които се изпълнява процедурата, и описва тяхното въздействие
върху нокътя и кожата
Специфични за специалност 8150301 „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
6. Предлага и извършва услугата 6.1. Провежда консултация с клиента относно естетичните и
маникюр
художествените елементи на процудерата и потребността от
извършването на дейности, свързани с профилактиката и опазване здравето на тъканите
6.2. Преценява състоянието на нокътната структура и кожата
на ръцете и предлага конкретна програма за обработването им
6.3. Описва основните видове нокътна плочка и начините за
нейното оформяне
6.4. Променя формата на свободния край на ноктите спрямо
желанието на клиента и правилата за безопасна работа
6.5. Обработва и почиства кожната гънка спрямо желанието на
клиента при стриктно спазване на правилата за безопасна работа
6.6. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за почистване кожата на ръцете
6.7. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за подхранване кожата на ръцете
6.8. Описва и прилага различни масажни техники
6.9. Използва козметични продукти за лакиране на ноктите съобразно желанието на клиента и правилата за безопасна работа
7. Предлага и извършва услу гата 7.1. Провежда консултация с клиента относно естетичните и
педикюр
художествените елементи на процудерата и потребността от
извършването на дейности, свързани с профилактиката и опазването на здравето на тъканите
7.2. Преценява състоянието на нокътната структура и кожата на
краката и предлага конкретна програма за обработването им
7.3. Променя формата на нокътната плочка и обработва кожната гънка, като стриктно спазва правилата за безопасна работа
7.4. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за почистване кожата на краката
7.5. Описва и прилага различни техники за почистване на удебелената кожна тъкан по стъпалата
7.6. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за подхранване кожата на краката
7.7. Описва и прилага различни масажни техники
7.8. Използва козметични продукти за лакиране на ноктите съобразно желанието на клиента и правилата за безопасна работа
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

8. Предлага и извършва услугата 8.1. Провежда консултация с клиента за желанието и потребноктопластика и поддръжка на нок- ността от услугата
топластиката
8.2. Анализира състоянието на нокътната структура и предлага
конкретен вид удължаване на естествените нокти.
8.3. Обяснява на клиента очаквания резултат от услугата и
необходимостта от нейното коригиране и балансиране след
период от 2 до 4 седмици
8.4. Описва и прилага различни техники и козметични продукти
за удължаване на естествените нокти, като стриктно спазва
правилата за безопасна работа
8.5. Използва козметични продукти за лакиране на изградените
нокти спрямо желанието на клиента и правилата за безопасна
работа
9. Прилага различни техники за де- 9.1. Избира продукти и техники за декориране на ноктите, като
кориране на ноктите
спазва правилата за безопасна работа и опазване здравето на
клиента
9.2. Разработва модели за декорация на ноктите
9.3. Консултира клиента за модните тенденции при избора на
декорация
10. Консултира и предлага на клиента
продукти за поддържане състоянието
на маникюра и кожата на ръцете в
домашни условия

10.1. Консултира и предлага на клиента продукти за поддържане доброто състояние на маникюра и кожата на ръцете в
домашни условия
10.2. Разработва програма за комбиниран ефект от продукти
за поддържане доброто състояние на маникюра и кожата на
ръцете в домашни условия
10.3. Събира сведения и преценява резултатите от използването
на продукти за поддържане доброто състояние на маникюра и
кожата на ръцете в домашни условия

11. Повишава професионалната си 11.1. Участва в семинари, организирани от браншови организации
квалификация
11.2. Участва в технически обучения, организирани от търговски
организации
11.3. Посещава специализирани изложения и се информира за
новостите в бранша
11.4. Участва в национални и международни състезания и конкурси
5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в учебно-тренировъчни кабинети или в
специално създадени от обучаващата институция
салони за красота.
Обучението по практика може да се провежда
в материална база на други подобни организации
и фирми при предварително сключени договори.
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията.
5.1.1. Основно оборудване – у чебни маси,
столове, маса за маникюр, стол за педикюр,
технически средства и аудио-визуална техника
(диапроектор, шрайбпроектор, компютър и др.).
5.1.2. Помощно оборудване и материали – биоцидни препарати за дезинфекция; козметични
продукти; основни, помощни и спомагателни
инструменти за маникюр, ноктопластика и педикюр; помощни материали – хавлиени и еднократни кърпи, салфетки, тампони за почистване
на лак и др.

5.1.3. Учебни пособия – анатомични табла,
табла с мостри на основни, помощни и спомагателни инструменти, снимки за организация
на работните места, филми за технологичната
последователност на услугите, комплект учебни
помагала.
5.2. Учебна зала за обучение по практика
Учебните зали трябва да осигуряват работни
места за всички обучавани, както и едно работно
място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност.
При разполагането на работните места трябва
да са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с
инструментите и материалите.
5.2.1. Основно оборудване и инструменти:
5.2.1.1. За маникюр и ноктопластика – работна
маса (в зоната на работа с клиента, не по-широка
от 50 см), стол за клиента с ергономична форма,
стол за работещия с регулируема височина, приспособления за безопасно и хигиенно съхранение
на инструменти и препарати, козметични препарати, отговарящи на нормативните изисквания
за безвредност, инструменти за обработване на
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кожна гънка, пили за нокти, дезинфектанти
за инструменти и оборудване в съответствие с
нормативните изисквания, помощни материали.
5.2.1.2. За педикюр – стол за педикюр, работен
стол за педикюриста, вана за педикюр, шкаф
за съхранение на инструменти и препарати,
козметични препарати, отговарящи на нормативните изисквания за безвредност, инструменти
за обработване на кожна гънка, пили за нокти,
дезинфектанти за инструменти и оборудване в
съответствие с нормативните изисквания, помощни материали.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория
Право да преподават теория имат лица с
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности, които
съответстват на учебните предмети (модули)
от отрасловата и специфичната задължителна
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професионална подготовка по професията, и с
професионална квалификация по професиите
„Маникюрист-педикюрист“ или „Козметик“.
6.2. По практика
Право да преподават практика имат лица
с образователно-квалификационна степен „бака лавър“ или „магист ър“ по специа лности,
съответстващи на учебните предмети (модули)
от отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка, както и лица с придобита втора степен на професионална квалификация по професията „Mаникюрист-педикюрист“
с доказан минимум 5 години трудов стаж по
професиите „Маникюрист“, „Педикюрист“ и
„Ноктопластика“.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за повишаване на
професионалната квалификация.
1869
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-101
от 3 февруари 2012 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
ЗПБ, в площ „Поляна“ с размер 5,8 кв.км, разположена в землищата на с. Поляна, с. Каменец
и с. Леярово, община Стралджа, област Ямбол.
2. Срок на разрешението: до 3 години.
3. Срок за провеждане на конкурса: 90 дни от
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.
4. Срок за закупуване на конкурсните книжа:
Конкурсните документи се получават в стая 905
на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, София, ул. Триадица 8, тел. 9263 230 и
9263 104, до изтичането на 14 дни от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“ срещу копие от
платежно нареждане за закупуване на конкурсните
книжа на стойност 500 лв., внесени по сметка на
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026 01,
BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ, документ за самоличност на лицето, което представлява кандидата по
търговска регистрация или по издадено за целта
изрично нотариално заверено пълномощно за
представляващия търговеца, посочване на ЕИК
на търговеца или представяне на удостоверение
за актуално състояние на търговеца, издадено не
по-рано от 1 месец преди датата на закупуване
на конкурсните книжа.
В платежното нареждане следва да бъде записано „За конкурсни книжа за площ „Поляна“.
Лицето, представляващо кандидата, подписва и
декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в конкурсните книжа.
5. Срок за приемане на документите за участие в конкурса:
В 30-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават в деловодството на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, София, ул.
Триадица 8, до 17,30 ч. на последния ден, в който
изтича срокът, писмено заявление за участие в
конкурса и документите, посочени в т. ІІІ.2.1 от
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно ПМС
№ 284 от 2011 г. Таксата се внася по сметка на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано „Такса за
участие в конкурс за площ „Поляна“.

6. Към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса кандидатите внасят депозит
в размер 2000 лв. по сметка на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ, като прилагат към заявлението платежно нареждане за внесения депозит. В платежното
нареждане следва да бъде записано „Депозит за
участие в конкурс за площ „Поляна“.
7. Срок за подаване на офертите:
В 55-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, София, ул. Триадица 8, до 17,30 ч. на
последния ден, в който изтича срокът, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Делян Добрев – заместник-министър на
икономиката, енергетиката и туризма.
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За министър: Д. Добрев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-12
от 20 февруари 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Британика България“ – ООД, представлявано от Любомир Маринов Лалов, ЕИК 175123295,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Люлин, бл. 027, вх. Е, ет. 3, ап. 91, да открие
Частна целодневна детска градина „Замъкът на
Грифин“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Замъкът на Грифин“ – София, е:
София, район „Слатина“, ул. Едисон 47-47Б, УПИ
№ V 683, кв. І № 26д, местност Гео Милев – Подуяне – Редута.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, район „Слатина“,
ул. Едисон 47-47Б, УПИ № V 683, кв. І № 26д,
местност Гео Милев – Подуяне – Редута.
5. Детската градина се управлява и представлява от Надежда Георгиева Райчева.
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Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-13
от 20 февруари 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища и чл. 62,
ал. 2 АПК поради допусната очевидна фактическа
грешка и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Патиланци“ – с. Братово, община
Бургас, изменям Заповед № РД-14-71 от 29.07.2011 г.
(ДВ, бр. 64 от 2011 г.), както следва:
1. В изречение първо името „Пежман Вергаи“
да се чете „Пежман Варгаи“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. Детската градина се управлява и представлява от Слава Манчева Манолова.“
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Министър: С. Игнатов

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 37
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Петрич, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 122 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Петрич, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Петрич е административен център на община
Петрич, с население приблизително 29 000 души,
разположен в пограничен район с икономически
потенциал и възможности за инвестиционно
развитие. За това населено място не са провеждани конкурси за лицензиране на оператори за
осъществяване на радиодейност чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
Към настоящия момент на територията на града
се приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програми „Дарик радио България“
и „Белла“, временно до провеждане на конкурс
се разпространяват и „Радио Ултра“, „Радио
Фокус Пирин“ и „Радио Вега плюс“. Съветът,
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електрон-
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ната страница на НСИ), показваща превес на
населението в трудоспособна възраст, намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са със специализиран профил,
насочени към аудитория до 30 години, от 20 до
45 години и над 35 години, както и една – с общ/
политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 88.4 MHz за град
Петрич.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Петрич, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 122
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30 години, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за град Петрич, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 30 май 2012 г. (сряда), София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 26 април
2012 г. (четвъртък) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 19 до 22
март 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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Приложение
Честота:
88.4 MHz
Адрес, населено място: 	
гр. Петрич
Адрес, точка на излъчване:
Младежки дом
Географски координати:
Северна ширина
41N23 20
Географски координати:
Източна дължина
23Е12 40
Надморска височина на
кота терен: 	
260 m
Максимална мощност на изхода
на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W при
спазване на Х 33
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
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РЕШЕНИЕ № 38
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Петрич, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83 от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 122 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Петрич, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Петрич е административен център на община
Петрич, с население приблизително 29 000 души,
разположен в пограничен район с икономически
потенциал и възможности за инвестиционно
развитие. За това населено място не са провеждани конкурси за лицензиране на оператори за
осъществяване на радиодейност чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
Към настоящия момент на територията на града
се приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програми „Дарик радио България“
и „Белла“, временно до провеждане на конкурс
се разпространяват и „Радио Ултра“, „Радио
Фокус Пирин“ и „Радио Вега плюс“. Съветът,
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната страница на НСИ), показваща превес на
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населението в трудоспособна възраст, намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са със специализиран профил,
насочени към аудитория до 30 години, от 20 до
45 години и над 35 години, както и една – с общ/
политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири конкурса, като честотата, за която
взема това решение, е посочена в приложението
към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 91.9 MHz за гр. Петрич.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Петрич, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 122
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Петрич, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 30 май 2012 г. (сряда), София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 26 април
2012 г. (четвъртък) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 19 до 22
март 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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Приложение

Честота: 	
91.9 MHz
Адрес, населено място: 	
гр. Петрич
Адрес, точка на излъчване:
Младежки дом
Географски координати:
Северна ширина
41N23 20
Географски координати:
Източна дължина
23Е12 40
Надморска височина на
кота терен: 	
260 m
Максимална мощност на изхода
на предавателя: 	
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W при
спазване на Х 33
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
2243
РЕШЕНИЕ № 39
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Петрич, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83 от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 122 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Петрич, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Петрич е административен център на община
Петрич, с население приблизително 29 000 души,
разположен в пограничен район с икономически
потенциал и възможности за инвестиционно
развитие. За това населено място не са провеждани конкурси за лицензиране на оператори за
осъществяване на радиодейност чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
Към настоящия момент на територията на града
се приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програми „Дарик радио България“
и „Белла“, временно до провеждане на конкурс
се разпространяват и „Радио Ултра“, „Радио
Фокус Пирин“ и „Радио Вега плюс“. Съветът,
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната страница на НСИ), показваща превес на
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населението в трудоспособна възраст, намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са със специализиран профил,
насочени към аудитория до 30 години, от 20 до
45 години и над 35 години, както и една – с общ/
политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 94.1 MHz за гр. Петрич.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Петрич, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията във връзка с Решение № 122 от
19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни медии
реши да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Петрич, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 30 май 2012 г. (сряда), София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 26 април
2012 г. (четвъртък) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 19 до 22
март 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

Приложение
Честота:	 94.1 MHz
Адрес, населено място: 	
гр. Петрич
Адрес, точка на излъчване:
Младежки дом
Географски координати:
Северна ширина
41N23 20
Географски координати:
Източна дължина
23Е12 40
Надморска височина на
кота терен: 	
260 m
Максимална мощност на изхода
на предавателя: 	
до 1000 W
Максимална ефективно 	
до 3000 W при
излъчена мощност:
спазване на Х 33
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
2244
РЕШЕНИЕ № 40
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Петрич, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83 от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 122 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Петрич, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Петрич е административен център на община
Петрич, с население приблизително 29 000 души,
разположен в пограничен район с икономически
потенциал и възможности за инвестиционно
развитие. За това населено място не са провеждани конкурси за лицензиране на оператори за
осъществяване на радиодейност чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
Към настоящия момент на територията на града
се приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програми „Дарик радио България“
и „Белла“, временно до провеждане на конкурс
се разпространяват и „Радио Ултра“, „Радио
Фокус Пирин“ и „Радио Вега плюс“. Съветът,
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електрон-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3   

ната страница на НСИ), показваща превес на
населението в трудоспособна възраст, намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са със специализиран профил,
насочени към аудитория до 30 години, от 20 до
45 години и над 35 години, както и една – с общ/
политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе четири
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 104.5 MHz за гр.
Петрич.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ/политематичен профил.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Петрич, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 122
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма с общ/политематичен профил, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Петрич, област Благоевград,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 30 май 2012 г. (сряда), София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 26 април
2012 г. (четвъртък) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 19 до 22
март 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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Приложение
Честота: 	
104.5 MHz
Адрес, населено място:	 гр. Петрич
Адрес, точка на
излъчване:
м. Илиевска нива,
х. Беласица
Географски координати:
Северна ширина
41N22 11
Географски координати:
Източна дължина
23Е11 19
Надморска височина на
кота терен:
683 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W при
спазване на Х 33
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
2245
РЕШЕНИЕ № 41
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Сандански,
област Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 124 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми
за територията на гр. Сандански, област Благоевград. Към решението е приложен проект на
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Град Сандански е административен център на
община Сандански, с население над 26 000 души,
разположен в регион с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не са провеждани конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програма „Дарик радио България“,
„Радио Гея“, временно до провеждане на конкурс
се разпространяват и „Радио Ултра“ и „Радио
Фокус Пирин“. Съветът, предвид специализацията
на разпространяваните радиопрограми и с оглед
демографската картина на района (по данни,

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

публикувани на електронната страница на НСИ),
показваща превес на населението в младежка и
трудоспособна възраст, намира за целесъобразно
програмите, които ще бъдат лицензирани, да са
със специализиран профил, насочени към аудитория от 20 до 45 години и до 30 години, както
и една – с общ/политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 99.0 MHz за гр.
Сандански.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ/политематичен профил.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Сандански, област
Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията във връзка с Решение № 124 от
19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни медии
реши да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ/политематичен профил, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Сандански, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 30 май 2012 г. (сряда), София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 26 април
2012 г. (четвъртък) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 19 до 22
март 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН

Приложение
Честота:	 99.0 MHz
Адрес, населено място: 	
гр. Сандански
Адрес, точка на излъчване:
с. Кръстилци
Географски координати:
Северна ширина
41N32 51
Географски координати:
Източна дължина
23Е12 15
Надморска височина на
кота терен:	 570 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
2246
РЕШЕНИЕ № 42
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Сандански,
област Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83 от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 124 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми
за територията на гр. Сандански, област Благоевград. Към решението е приложен проект на
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Град Сандански е административен център на
община Сандански, с население над 26 000 души,
разположен в регион с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не са провеждани конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програма „Дарик радио България“,
„Радио Гея“, временно до провеждане на конкурс
се разпространяват и „Радио Ултра“ и „Радио
Фокус Пирин“. Съветът, предвид специализацията
на разпространяваните радиопрограми и с оглед
демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ),
показваща превес на населението в младежка и
трудоспособна възраст, намира за целесъобразно
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програмите, които ще бъдат лицензирани, да са
със специализиран профил, насочени към аудитория от 20 до 45 години и до 30 години, както
и една – с общ/политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 103.4 MHz за гр.
Сандански.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Сандански, област
Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията във връзка с Решение № 124 от
19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни медии реши да да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30 години, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Сандански, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 30 май 2012 г. (сряда), София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 26 април
2012 г. (четвъртък) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 19 до 22
март 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН

Приложение
Честота: 	
103.4 MHz
Адрес, населено място:	 гр. Сандански
Адрес, точка на излъчване:
м. Карталовец,
воден изравнител
Географски координати:
Северна ширина
41N35 20
Географски координати:
Източна дължина
23Е18 10
Надморска височина на
кота терен: 	
565 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
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РЕШЕНИЕ № 43
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Сандански,
област Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83 от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 124 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми
за територията на гр. Сандански, област Благоевград. Към решението е приложен проект на
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Град Сандански е административен център на
община Сандански, с население над 26 000 души,
разположен в регион с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не са провеждани конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програма „Дарик радио България“,
„Радио Гея“, временно до провеждане на конкурс
се разпространяват и „Радио Ултра“ и „Радио
Фокус Пирин“. Съветът, предвид специализацията
на разпространяваните радиопрограми и с оглед
демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ),
показваща превес на населението в младежка и
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трудоспособна възраст, намира за целесъобразно
програмите, които ще бъдат лицензирани, да са
със специализиран профил, насочени към аудитория от 20 до 45 години и до 30 години, както
и една – с общ/политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 105.7 MHz за гр.
Сандански.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20- до 45-годишна
възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Сандански, област
Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията във връзка с Решение № 124 от
19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни медии
реши да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за аудитория до 20 – 45-годишна възраст, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Сандански, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 30 май 2012 г. (сряда), София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 26 април
2012 г. (четвъртък) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 19 до 22
март 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.

Председател: Г. Лозанов
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Честота: 	
Адрес, населено място: 	
Адрес, точка на излъчване:

ДЪРЖАВЕН
Приложение
105.7 MHz
гр. Сандански
м. Карталовец,
воден изравнител

Географски координати:
Северна ширина
41N35 20
Географски координати:
Източна дължина
23Е18 10
Надморска височина на кота терен: 	
565 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
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РЕШЕНИЕ № 44
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Банско, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 120 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Банско, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Банско е общински административен център с
население над 9000 души. Туристическият бизнес
е сферата със стратегическо значение за социално-икономическия живот на Община Банско
и с изключителни перспективи за развитие. За
това населено място не са провеждани от СЕМ
конкурси за лицензиране на оператори за осъществяване на радиодейност чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. Към настоящия момент на територията на
града се приемат програмите на националния
обществен доставчик БНР, програма „Дарик
Радио България“, „Радио Фокус Пирин“, „Радио
Бумеранг“, временно до провеждане на конкурс
се разпространява и програма „Белла“. Съветът,
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната страница на НСИ), сочеща превес на насе-
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лението в трудоспособна възраст (20 г. – 70 г.),
намира за целесъобразно програмите, които ще
бъдат лицензирани, да са с общ/политематичен
профил и със специализиран профил, насочени
към аудитория от 20 до 45 години и над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 95.8 MHz за гр.
Банско.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
както и слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нови български радиопрограми и
потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория над 35-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Банско, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 120
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, насочена
към аудитория над 35-годишна възраст, предназначена за разпространение чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Банско, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2012 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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Честота: 	
Адрес, населено място: 	
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен: 	
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
2249

ДЪРЖАВЕН
Приложение
95.8 MHz
гр. Банско
пл. Възраждане,
сградата на
старото читалище
41N50 15
23Е29 20
920 m
до 100 W
до 200 W
до 500 m
54 dB(μV/m)

РЕШЕНИЕ № 45
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Банско, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 120 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Банско, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Банско е общински административен център с
население над 9000 души. Туристическият бизнес
е сферата със стратегическо значение за социално-икономическия живот на Община Банско
и с изключителни перспективи за развитие. За
това населено място не са провеждани от СЕМ
конкурси за лицензиране на оператори за осъществяване на радиодейност чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. Към настоящия момент на територията на
града се приемат програмите на националния
обществен доставчик БНР, програма „Дарик
Радио България“, „Радио Фокус Пирин“, „Радио
Бумеранг“, временно до провеждане на конкурс
се разпространява и програма „Белла“. Съветът,
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната
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страница на НСИ), сочеща превес на населението
в трудоспособна възраст (20 г. – 70 г.), намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са с общ/политематичен профил и със специализиран профил, насочени към
аудитория от 20 до 45 години и над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 100.9 MHz за
гр. Банско.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да получи достъп до нови български радиопрограми
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик на
радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това
решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория от 20- до
45-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Банско, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 120
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, насочена
към аудитория от 20- до 45-годишна възраст, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Банско, област Благоевград,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2012 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН
Приложение

Честота: 	
Адрес, населено място: 	
Адрес, точка на излъчване:

100.9 MHz
гр. Банско
пл. Възраждане,
сградата на
старото читалище

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен: 	
Максимална мощност на изхода на
предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54
2250

41N50 15
23Е29 20
920 m
до 100 W
до 200 W
до 500 m
dB(μV/m)

РЕШЕНИЕ № 46
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Банско, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 120 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Банско, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Банско е общински административен център с
население над 9000 души. Туристическият бизнес
е сферата със стратегическо значение за социално-икономическия живот на Община Банско
и с изключителни перспективи за развитие. За
това населено място не са провеждани от СЕМ
конкурси за лицензиране на оператори за осъществяване на радиодейност чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. Към настоящия момент на територията на
града се приемат програмите на националния
обществен доставчик БНР, програма „Дарик
Радио България“, „Радио Фокус Пирин“, „Радио
Бумеранг“, временно до провеждане на конкурс
се разпространява и програма „Белла“. Съветът,
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
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на района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ), сочеща превес на населението
в трудоспособна възраст (20 г. – 70 г.), намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са с общ/политематичен профил и със специализиран профил, насочени към
аудитория от 20 до 45 години и над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 103.7 MHz за гр.
Банско.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ/политематичен профил.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Банско, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 120
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма с общ/политематичен профил, предназначена за разпространение чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Банско, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2012 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН

Приложение
Честота: 	
103.7 MHz
Адрес, населено място: 	
гр. Банско
Адрес, точка на излъчване:
пл. Възраждане,
сградата на старото
читалище
Географски координати:
Северна ширина
41N50 15
Географски координати:
Източна дължина
23Е29 20
Надморска височина на
кота терен: 	
920 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 100 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 200 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54 dB(μV/m)
2251
РЕШЕНИЕ № 47
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Разлог, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 123 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми
за територията на гр. Разлог, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Разлог е административен център на община
Разлог, културно-исторически, стопански и туристически център на Разложката котловина. Градът
е с население почти 12 000 души. За това населено място не са провеждани от СЕМ конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програма „Дарик Радио България“, „Радио Фокус Пирин“, „Радио Бумеранг“,
временно до провеждане на конкурс се разпространяват „Енджой“ и „Радио Дъга“. Съветът,
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната
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страница на НСИ), сочеща превес на населението
в трудоспособна възраст (20 г. – 70 г.), намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са със специализиран профил,
насочени към аудитория от 20 до 45 години и
над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 97.1 MHz за гр. Разлог.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде със специализиран профил, насочена към аудитория от 20- до 45-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Разлог, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 123
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, насочена
към аудитория от 20- до 45-годишна възраст, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Разлог, област Благоевград,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2012 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на
излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен: 	
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
2252

ДЪРЖАВЕН
Приложение
97.1 MHz
гр. Разлог
пл. Преображение 1,
адм. сграда Погледец
41N53 20
23Е27 40
830 m
до 200 W
до 300 W
до 500 m
54 dB(μV/m)

РЕШЕНИЕ № 48
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Разлог, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 123 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми
за територията на гр. Разлог, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Разлог е административен център на община
Разлог, културно-исторически, стопански и туристически център на Разложката котловина. Градът
е с население почти 12 000 души. За това населено място не са провеждани от СЕМ конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програма „Дарик Радио България“, „Радио Фокус Пирин“, „Радио Бумеранг“,
временно до провеждане на конкурс се разпространяват „Енджой“ и „Радио Дъга“. Съветът,
предвид специализацията на разпространяваните
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната
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страница на НСИ), сочеща превес на населението
в трудоспособна възраст (20 г. – 70 г.), намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са със специализиран профил,
насочени към аудитория от 20 до 45 години и
над 35 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 99.6 MHz за гр. Разлог.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория над 35-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Разлог, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 123
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, насочена
към аудитория над 35-годишна възраст, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Разлог, област Благоевград,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 14 юни 2012 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН
Приложение

Честота: 	
99.6 MHz
Адрес, населено място:	 гр. Разлог
Адрес, точка на излъчване:
м. Голак
Географски координати:
Северна ширина
41N53 35
Географски координати:
Източна дължина
23Е27 00
Надморска височина на
кота терен: 	
890 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 200 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 300 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54 dB(μV/m)
2253
РЕШЕНИЕ № 49
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Симитли, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 125 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Симитли, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Симитли е административен център на община
Симитли с население близо 7000 души, разположен
в пограничен район с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не са провеждани конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, временно до провеждане на конкурс се разпространяват „Радио Ултра“ и „Радио
Фокус Пирин“. Съветът, предвид специализацията
на разпространяваните радиопрограми и с оглед
демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ),
показваща превес на населението в младежка и
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трудоспособна възраст, намира за целесъобразно
програмите, които ще бъдат лицензирани, да са
със специализиран профил, насочени към аудитория от 20 до 45 години и до 30 години, както
и една – с общ/политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 88.3 MHz за гр.
Симитли.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Симитли, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 125
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30 години, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Симитли, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 юни 2012 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 28 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН
Приложение

Честота: 	
88.3 MHz
Адрес, населено място: 	
гр. Симитли
Адрес, точка на 	
радиоцентър
излъчване:	 „Вега“
Географски координати:
Северна ширина
41N52 46
Географски координати:
Източна дължина 	
23Е05 11
Надморска височина на
кота терен:
558 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
2254
РЕШЕНИЕ № 50
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Симитли, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83 от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 125 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Симитли, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Симитли е административен център на община
Симитли с население близо 7000 души, разположен
в пограничен район с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не са провеждани конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, временно до провеждане на конкурс се разпространяват „Радио Ултра“ и „Радио
Фокус Пирин“. Съветът, предвид специализацията
на разпространяваните радиопрограми и с оглед
демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ),
показваща превес на населението в младежка и
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трудоспособна възраст, намира за целесъобразно
програмите, които ще бъдат лицензирани, да са
със специализиран профил, насочени към аудитория от 20 до 45 години и до 30 години, както
и една – с общ/политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 93.3 MHz за гр.
Симитли.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Симитли, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията във връзка с Решение № 125 от
19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни медии
реши да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Симитли, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 юни 2012 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 28 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН
Приложение

Честота: 	
93.3 MHz
Адрес, населено място:	 гр. Симитли
Адрес, точка на 	
радиоцентър
излъчване:	 „Вега“
Географски координати:
Северна ширина
41N52 46
Географски координати:
Източна дължина
23Е05 11
Надморска височина на
кота терен: 	
558 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
2255
РЕШЕНИЕ № 51
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Симитли, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83 от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 125 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Симитли, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Симитли е административен център на община
Симитли с население близо 7000 души, разположен
в пограничен район с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не са провеждани конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, временно до провеждане на конкурс се разпространяват „Радио Ултра“ и „Радио
Фокус Пирин“. Съветът, предвид специализацията
на разпространяваните радиопрограми и с оглед
демографската картина на района (по данни,
публикувани на електронната страница на НСИ),
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показваща превес на населението в младежка и
трудоспособна възраст, намира за целесъобразно
програмите, които ще бъдат лицензирани, да са
със специализиран профил, насочени към аудитория от 20 до 45 години и до 30 години, както
и една – с общ/политематичен профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 107.7 MHz за гр.
Симитли.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ/политематичен профил.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Симитли, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията във връзка с Решение № 125 от
19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни медии
реши да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
общ/политематичен профил, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Симитли, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 юни 2012 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 28 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН

Приложение
Честота: 	
107.7 MHz
Адрес, населено място: 	
гр. Симитли
Адрес, точка на 	
радиоцентър
излъчване:	 „Вега“
Географски координати:
Северна ширина
41N52 46
Географски координати:
Източна дължина
23Е05 11
Надморска височина на
кота терен: 	
558 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB(μV/m)
2256
РЕШЕНИЕ № 52
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Кресна, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 121 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Кресна, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Кресна е административен център на община
Кресна, с население близо 3500 души, разположен
в пограничен район с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не са провеждани конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програма „Дарик Радио България“, временно до провеждане на конкурс се
разпространява „Радио Ултра“. Съветът, предвид
специализацията на разпространяваните радиопрограми и с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната страница на НСИ), показваща относително
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висок процент население до 50 години, намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са със специализиран профил,
насочени към аудитория от 20 до 45 години и
до 30 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 92.3 MHz за гр.
Кресна.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Кресна, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията във връзка с Решение № 121 от
19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни медии
реши да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Кресна, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 юни 2012 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 28 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-невен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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Честота: 	
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен: 	
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
2257

ДЪРЖАВЕН
Приложение
92.3 MHz
гр. Кресна
Телекомуникационен център
41N43 54
23Е09 31
250 m
до 1000 W
до 3000 W
до 500 m
66 dB(μV/m)

РЕШЕНИЕ № 53
от 21 февруари 2012 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 21 февруари 2012 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Кресна, област
Благоевград.
С писмо вх. № 20-00-83(11) от 26.01.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое Решение № 121 от 19.01.2012 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Кресна, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Кресна е административен център на община
Кресна, с население около 3500 души, разположен
в пограничен район с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не са провеждани конкурси
за лицензиране на оператори за осъществяване
на радиодейност чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване. Към
настоящия момент на територията на града се
приемат програмите на националния обществен
доставчик БНР, програма „Дарик Радио България“, временно до провеждане на конкурс се
разпространява „Радио Ултра“. Съветът, предвид
специализацията на разпространяваните радиопрограми и с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната страница на НСИ), показваща относително
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висок процент население до 50 години, намира
за целесъобразно програмите, които ще бъдат
лицензирани, да са със специализиран профил,
насочени към аудитория от 20 до 45 години и
до 30 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 106.8 MHz за гр.
Кресна.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Кресна, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 121
от 19.01.2012 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30 години, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Кресна, област Благоевград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 26 юни 2012 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 28 май
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 2 до 5
април 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, каса, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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Честота: 	
Адрес, населено място: 	
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен: 	
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
2258

ДЪРЖАВЕН
Приложение
106.8 MHz
гр. Кресна
Телекомуникационен център
41N43 54
23Е09 31
250 m
до 1000 W
до 3000 W
до 500 m
66 dB(μV/m)

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 43
от 16 януари 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол № 1
от заседание, проведено на 05.01.2012 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 6058 от 24.11.2011 г., издаден от ИЦ „Алми
Тест“ – София, удостоверяващ, че детска сгъваема
масичка за игра, материал: метал и пластмаса,
с различни цветни изображения, като Снежанка
и седемте джуджета, Мики Маус, момиченце и
маймунка и др., състояща се от 4 бр. метални
крака, без етикети с информация на български
език, със залепен етикет с код: 422188, не съответства на изискванията за безопасност съгласно
стандарт БДС EN 71-1 по показатели: „Сгъваеми
и плъзгащи се механизми“ и „Статична якост“,
поради това, че разстоянието между движещите
се части с ножично действие е по-малко от 12
mm, при провеждане на изпитването масата се е
разрушила, металните крачета не са стабилни и
съществува опасност от премазване на пръстите
или на други части от тялото, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детска сгъваема масичка за игра, материал: метал
и пластмаса, с различни цветни изображения,
като Снежанка и седемте джуджета, Мики Маус,
момиченце и маймунка и др., състояща се от 4
бр. метални крака, без етикети с информация на
български език, със залепен етикет с код: 422188,
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната
в заповедта стока по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2275

Председател: В. Златев

ЗАПОВЕД № 44
от 16 януари 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол № 1
от заседание, проведено на 05.01.2012 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, Протокол от изпитване № 6047 от 21.11.2011 г., издаден от ИЦ
„Алми Тест“ – София, удостоверяващ, че детски
комплект – сгъваема масичка за игра и сгъваемо столче, с метална конструкция, с различни
цветни изображения, като Sponge Bob, овчици,
с надписи на чужд език: Shaun the Sheep, Shape
Up With Shaun, Made in China, не съответства на
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 71-1 по показател: „Сгъваеми и плъзгащи
се механизми“, поради това, че масата и столчето
нямат спирачно или блокиращо устройство, а разстоянието между движещите се части с ножично
действие е по-малко от 12 mm и представляват
риск за здравето и безопасността на потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
комплект – сгъваема масичка за игра и сгъваемо столче, с метална конструкция, с различни
цветни изображения, като Sponge Bob, овчици, с
надписи на чужд език: Shaun the Sheep, Shape Up
With Shaun, Made in China, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите (малки деца).
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната
в заповедта стока по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2276

Председател: В. Златев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 77-ЖЗ
от 6 февруари 2012 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за
застраховането и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5
и ал. 7 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона
за Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 3
и 5 от Кодекса за застраховането Комисията за
финансов надзор издава на Животозастрахователна компания „Съгласие“ – ЕАД (ЖЗК ,,Съгласие“ – ЕАД), ЕИК 175247407, със седалище и адрес
на управление – София 1504, район „Оборище“,
бул. Княз Александър Дондуков 79 – 81, ет. 4,
допълнителен лиценз по т. 1 от раздел ІІ, буква А
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Злополука“:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две;
– обезщетения на пътници.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
2277

Председател: Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 104-УД
от 13 февруари 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 97,
ал. 1, т. 9 и 10 ЗДКИСДПКИ и чл. 97, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 12 ЗДКИСДПКИ Комисията
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за финансов надзор отказва да издаде лиценз
на „Мерлон Фондове“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Иван Сусанин
53, ап. 20, за извършване на дейност като управляващо дружество.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира неговото изпълнение.
2278

Председател: Ст. Мавродиев

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 6.9
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, съобразявайки факта, че същият
е общински обект с първостепенно значение по
смисъла на § 5, т. 73 ДРЗУТ, Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за водоснабдяване на обект: „Регионално
депо за общините Варна, Аксаково и Белослав,
включващо съоръжения (инсталации), площадки
за третиране (рециклиране), обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни и зелени)“, с
обща дължина 19 м по КВС на землище с. Въглен,
община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени
имоти: № 039036 – нива, собственост на Боянка
Димитрова Тюфекчиева, и № 000211 – ведомствен
път, собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Св. Добрева
2337
РЕШЕНИЕ № 6.10
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, съобразявайки факта, че същият
е общински обект с първостепенно значение по
смисъла на § 5, т. 73 ДРЗУТ, Общинският съвет –  
гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на обект:
„Регионално депо за общините Варна, Аксаково и
Белослав, включващо съоръжения (инсталации),
площадки за третиране (рециклиране), обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни
и зелени)“, с обща дължина 591,5 м по КВС на
землище с. Въглен, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти: № 038009 – нива,
собственост на Павел Иванов Димитров и Стоянка
Иванова Иванова, № 000207 – яма, собственост на
Община Аксаково, № 038010 – нива, собственост
на наследници на Атанас Желязков Димитров,
№ 000211 – ведомствени пътища, собственост на
Община Аксаково, № 038013 – нива, собственост
на наследници на Костадин Юргакиев Димитров,
№ 038018 – полски пътища, собственост на Община Аксаково, № 039037 – нива, собственост
на Или я Николов Бу чков, № 039036 – нива,
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собственост на Боянка Димитрова Тюфекчиева,
№ 039031 – нива, собственост на Павли Илиев
Алексиев, и № 000212 – депа за битови отпадаци
(сметище), собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
2338

Председател: Св. Добрева

Председател: Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 6.12
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 047004 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на цех за калъпиране
на сапун така, както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи с показатели: Устр. зона – Пп;
Е/H – 3(10); Пл – 80 %; Кинт. – 2.5; Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
2340

Председател: Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 6.13
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 068010 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на цех за разфасоване
на шампоани и бяла козметика така, както е
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указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Пп; Е/H – 3(10); Пл – 80 %;
Кинт. – 2,5; Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
2341

РЕШЕНИЕ № 6.11
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот с идентификатор 31334.53.1 по кадастралната карта на с.
Зорница, община Аксаково, област Варна, с
цел отреждане на имота за жилищно строителство така, както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и
черни линии и надписи с показатели: Устр.
зона – Жм; Е/H – ≤3(≤10); Пл – 20 % – 60 %;
Кинт. – 0,5 – 1,2; Озел. – 40 % – 60 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
2339
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Председател: Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 6.14
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 052060 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/H – 3(10); Пл – 40 %;
Кинт. – 0,8; Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
2342

Председател: Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 6.15
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 028016 по
КВС на землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна, с цел жилищно строителство така,
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/H – 3(10);
Пл – 40 %; Кинт – 0,8; Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
2343

Председател: Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 6.16
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 052023 по
КВС на землище с. Изворско, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на складове за
съхранение, преработване и почистване на зърнени
култури така, както е указано на ситуацията в
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изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи с показатели: устр. зона – Пч;
Е/H – ≤ 10; Пл – 80 %; Кинт. – 2,5; Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
2343

Председател: Св. Добрева

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 12
от 29 декември 2011 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 – гр. Видин, реши:
1. Закрива кметство с. Жеглица – ЕКАТТЕ
29043, община Видин, област Видин.
2. Закрива кметство с. Синаговци – ЕКАТТЕ
66473, община Видин, област Видин.
3. Закрива кметство с. Дружба – ЕК АТТЕ
23786, община Видин, област Видин.
4. Закрива кметство с. Каленик – ЕКАТТЕ
35328, община Видин, област Видин.
5. Закрива кметство с. Майор Узуново – ЕКАТТЕ
46111, община Видин, област Видин.
6. Закритите кметства придобиват статут на
населени места съгласно чл. 46а от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска предварително изпълнение на решението.
Председател: Пл. Трифонов
2220

ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 4-18
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1 и чл. 9 НТК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2
НАПСПОУРЛО и Решение № 47-7 от 28.06.2011 г.
Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
1. Приема изготвения правен анализ и приватизационна оценка за следния недвижим нежилищен обект, частна общинска собственост: зала
„Работник“ със застроена площ 685 кв.м, състояща
се от спортна зала с площ 542,40 кв.м, и двуетажна част, представляваща първи етаж с площ
138 кв.м, състоящ се от съблекални и сервизни
помещения, и втори етаж с площ 138 кв.м, състоящ
се от физкултурен салон и сервизни помещения,
с идентификатор на сградата 72624.610.261.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15 от
12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК,
ведно с дворно място с площ 685 кв.м с идентификатор 72624.610.261 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Добрич.
Местонахождение: гр. Добрич, местност Промишлена зона „Север“, ул. Поп Богомил, поземлен
имот 72624.610.261. За обекта има издадени: скица
на сграда № 5812 от 13.04.2011 г. от СГКК – гр.
Добрич, и скица № С-313 от 19.04.2011 г. от Община
гр. Добрич, и акт за частна общинска собственост
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№ 4679 от 4.08.2011 г., вписан под вх. рег. № 7705
от 8.08.2011 г., акт № 65, том XXI, им. партида
№ 59022 в Службата по вписванията – гр. Добрич.
2. Продажбата на имота да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – подробно описан в т. 1 от решението.
3.2. Начална тръжна цена (съгласно доклада
на оценителя) – 106 000 лв. без ДДС.
3.2.1. За обекта цената се оферира и заплаща
в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на
търга продажна цена еднократно да се изплати
до деня (или в деня) на сключване на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по
банковата сметка на Община гр. Добрич в „Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, гр. Добрич.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.
3.3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
3.4. Размер на депозита и краен срок за внасянето му – 10 на сто от началната тръжна цена,
който да се внесе по набирателната сметка на
Община гр. Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 9130
33 10000501, код SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14,
гр. Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цена – тръжната документация
се закупува в Община гр. Добрич, ул. България
12, в Центъра за услуги и информация на общината, ет. 1, трето работно място „Общинска
собственост“, след заплащане на сумата 77 лв.
без ДДС (92,40 лв. с ДДС) в Центъра за услуги и информация на общината, ет. 1, работно
място „Каса“.
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. на 30-ия ден считано от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в сградата на общината, ул. България 12,
ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“.
3.8. Срок за извършване на оглед на обекта на
търга – всеки работен ден до 29-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация.
3.9. Място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 32-рия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация,
информационния меморандум и проектодоговора
за продажба като част от нея.
3.11. Назначава комисията, която да организира
и проведе търга.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба при същите условия,
но със следните срокове:
3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 59-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
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3.12.2. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. на 60-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“;
3.12.3. срок за извършване на огледи на обекта
на търга – всеки работен ден до 59-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация;
3.12.4. място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 62-рия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
4. Сроковете по решението се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден от
срока е неприсъствен, той изтича на първия
следващ присъствен ден.
5. Възлага на кмета на Община гр. Добрич
назначаване на комисия за провеждане на търга,
като определи и председател на същата и последващите съгласно закона действия по изпълнението
на решението.
2361

Председател: А. Табаков

РЕШЕНИЕ № 4-19
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 14, ал. 4 НТК, решения
№ 45-5 от 26.04.2011 г. и № 50-11 от 20.09.2011 г.
Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
1. Намалява началната тръжна цена, приета
с Решение № 50-11 от 20.09.2011 г. (ДВ, бр. 88 от
2011 г.), с 30 на сто – от 85 700 лв. на 59 990 лв., за
приватизация на следния недвижим нежилищен
обект, частна общинска собственост: част от едноетажна сграда със застроена площ 187 кв.м ведно
с правото на строеж с предназначение: сграда за
култура и изкуство, състояща се от клуб, кафе,
склад, зала за видeоигри и сервизни помещения,
представляваща самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 72624.615.7636.2 и пристройка
със застроена площ 67 кв.м ведно с правото на
строеж, представляваща самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 72624.615.7636.3 по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със
Заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед
№ КД-14-08-Д-433 от 24.03.2008 г. на началника
на СГКК – Добрич, попадащи в сграда с идентификатор 72624.615.7636.
Местонахождение: гр. Добрич, ж.к. Дружба 3,
самостоятелни обекти в сграда с идентификатори
72624.615.7636.2 и 72624.615.7636.3, кв. 601, урбанизирана територия, парцел І, зона ІІ.
Акт за общинска частна собственост № 4013
от 17.05.2008 г., вписан под вх. рег. № 8710 от
3.06.2008 г., акт № 136, том V, дело № 4044, им.
партида № 46949, 46950 в Службата по вписванията – гр. Добрич.
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2. Продажбата на обекта да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – подробно описан в т. 1 от решението.
3.2. Приема нова начална тръжна цена без
ДДС в размер 59 990 лв.
3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на
търга продажна цена еднократно да се изплати
до деня (или в деня) на сключване на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по
банковата сметка на Община гр. Добрич в „Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, гр. Добрич.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.
3.3. Стъпка на наддаване – 1400 лв.
3.4. Размер на депозита и краен срок за внасянето му – 10 на сто от началната тръжна цена,
който да се внесе по набирателната сметка на
Община гр. Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 9130
33 10000501, код SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14,
гр. Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цена – тръжната документация се
закупува в Община гр. Добрич, ул. България 12,
в Център за услуги и информация на общината,
ет. 1, трето работно място „Общинска собственост“, след заплащане на сумата 77 лв. без ДДС
(92,40 лв. с ДДС) в Центъра за услуги и информация на общината, ет. 1, работно място „Каса“.
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 14 ч. на 30-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“.
3.8. Срок за извършване на оглед на обекта на
търга – всеки работен ден до 29-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация.
3.9. Място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 31-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 15 ч. в
сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация,
информационния меморандум и проектодоговора
за продажба като част от нея.
3.11. Назначава комисията, която да организира
и проведе търга.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба при същите условия
на настоящото решение, но със следните срокове:
3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 59-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
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3.12.2. срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 14 ч. на 60-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“;
3.12.3. срок за извършване на огледи на обекта
на търга – всеки работен ден до 59-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация;
3.12.4. място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 61-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 15 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
4. Сроковете по решението се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден от
срока е неприсъствен, той изтича на първия
следващ присъствен ден.
5. Възлага на кмета на Община гр. Добрич
назначаване на комисия за провеждане на търга,
като определи и председател на същата и последващите съгласно закона действия по изпълнението
на решението.
2362

Председател: А. Табаков

РЕШЕНИЕ № 4-20
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 14, ал. 4 НТК, решения
№ 40-6 от 30.11.2010 г., № 45-6 от 26.04.2011 г. и
№ 50-12 от 20.09.2011 г. Общинският съвет – гр.
Добрич, реши:
1. Намалява началната тръжна цена, приета
с Решение № 45-6 от 26.04.2011 г. (ДВ, бр. 46 от
2011 г.) за приватизация на общински нежилищен
имот: масивна полуподземна сграда – парoкотелно, блок „Пирин“, с още 25 на сто – на 87 000 лв.
2. Продажбата на обекта да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – масивна
полуподземна сграда – парoкотелно, блок „Пирин“,
с площ 713 кв.м, с идентификатор 72624.623.8069.1,
построена в поземлен имот с площ 713 кв.м с
идентификатор 72624.623.8069 по кадастралната
карта на гр. Добрич (одобрена със Заповед № РД18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастър, изменена със Заповед
№ КД-14-08-Д-1181 от 3.07.2007 г. на началника на
Службата по кадастър – гр. Добрич). Местонахождение: гр. Добрич, местност ЦГЧ, ул. Георги Кирков,
кв. 17, урбанизирана територия, парцел IX, АОС
№ 3645 от 10.07.2007 г., вписан под № 39, том IXс,
рег. № 10591 от 17.07.2007 г., парт. дело № 5380, им.
партида № 31382 в Службата по вписванията – гр.
Добрич. За обекта има издадени: скица на поземлен
имот № 17899 от 2.11.2010 г. от СГКК – гр. Добрич,
и скица № С-201 от 8.02.2008 г. от Община – гр.
Добрич, презаверена с виза от главния архитект на
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Община гр. Добрич с разрешение за проектиране
на преустройство на съществуващото парокотелно
в етажен паркинг.
3.2. Приема нова начална тръжна цена без
ДДС в размер 87 000 лв.
3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на
търга продажна цена еднократно да се изплати
до деня (или в деня) на сключване на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по
банковата сметка на Община гр. Добрич при
„Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, гр. Добрич.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.
3.3. Стъпка на наддаване – 1500 лв.
3.4. В договора за приватизация да се включат
следните условия:
3.4.1. Купувачът да реализира преустройството
не по-късно от две години считано от датата на
подписване на договора за покупко-продажба.
3.4.2. Купувачът за срок 5 години след реализиране на преустройството на съществуващото
парокотелно да не променя предназначението
му – етажен паркинг.
3.4.3. Купувачът да не продава закупения имот
в срок до 5 години считано от датата на реализиране на преустройството.
3.4.4. Договорът се разваля (прекратява) едностранно без предизвестие от общината при
неизпълнение на някои от условията по т. 3.4.1,
3.4.2 или 3.4.3. В тези случаи прекратяването има
действие занапред.
3.5. Размер на депозита и краен срок за внасянето му – 10 на сто от началната тръжна цена,
който да се внесе по набирателната сметка на
Община гр. Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 9130
33 10000501, код SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14,
гр. Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения.
3.6. Място, където се закупува тръжната документация, и цена – тръжната документация
се закупува в Община гр. Добрич, ул. България
12, в Центъра за услуги и информация на общината, ет. 1, трето работно място „Общинска
собственост“, след заплащане на сумата 77 лв.
без ДДС (92,40 лв. с ДДС) в Центъра за услуги и информация на общината, ет. 1, работно
място „Каса“.
3.7. Срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.8. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 14 ч. на 30-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“.
3.9. Срок за извършване на огледи на обекта
на търга – всеки работен ден до 29-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация.
3.10. Място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 31-вия ден считано от датата на обнародване
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на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
3.11. Утвърждава тръжната документация,
информационния меморандум и проектодоговора
за продажба като част от нея.
3.12. Назначава комисията, която да организира
и проведе търга.
3.13. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба при същите условия
на решението, но със следните срокове:
3.13.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 59-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.13.2. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. на 60-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“;
3.13.3. срок за извършване на оглед на обекта
на търга – всеки работен ден до 59-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация;
3.13.4. място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 61-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
4. Сроковете по решението се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден от
срока е неприсъствен, той изтича на първия
следващ присъствен ден.
5. Възлага на кмета на Община гр. Добрич
назначаване на комисия за провеждане на търга,
като определи и председател на същата и последващите съгласно закона действия по изпълнението
на решението.
2363

Председател: А. Табаков

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 93
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 124, ал. 3,
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
за част от ПИ № 363005, съответстващ на ПИ с
идентификатор 36498.363.5 по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на землище
гр. Карлово, кв. Сушица, във връзка с промяна
предназначението на земя от горски фонд.
Проек т ът п редви ж да за час т о т ПИ
№ 363005 – земя от горски фонд, землище гр.
Карлово, к в. Су шица, да се образу ва У ПИ
І – водохващане, съответстващ на ПИ с идентификатор 36498.363.15 по кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на землище гр.
Карлово, кв. Сушица, относно реализиране на
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обект: „МВЕЦ „Итали“ – Водохващане и напорен
тръбопровод“, обслужващи УПИ 058006 – МВЕЦ,
рибарник, хладилни камери, складове, магазин
и офис, местността Иджата по КВС – с. Васил
Левски, и застрояване в него при спазване на
нормативните изиск вани я по устройство на
територията.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
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.
2346

Председател: Ст. Карагенски

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
РЕШЕНИЕ № 10
от 3 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 29,
ал. 1 и 4 ЗОЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кочериново, реши:
1. Дава съгласие и одобрява ПУП за промяна
предназначението на земеделски земи и парцеларни планове, както следва:
– ПУП – план за застрояване за поземлени
имоти № 031033, 039045 и 039057, м. Кумитска
нива, зем. с. Стоб, община Кочериново, промяна
предназначението на земеделска земя за винарска
изба и обсл. звена;
– транспортно-комуникационен план за ПИ
№ 039045 и други ПИ с пътна връзка към републикански път ІІІ-107 „Кочериново – Рила“ при
км 4 + 900 вдясно от оста по Р.К. „за обществено
хранене, паркинг и винарна“, с. Стоб, община
Кочериново;
– парцеларен план – външен водопровод, зем.
гр. Кочериново (ЕКАТТЕ 39116) и зем. с. Стоб
(ЕКАТТЕ 69261), община Кочериново;
– парцеларен план – електрозахранване, зем.
с. Стоб (ЕКАТТЕ 69261), община Кочериново;
– парцеларен план – транспортен достъп,
зем. с. Стоб (ЕКАТТЕ 69261), община Кочериново;
– парцеларен план за канализационен колектор от ПСОВ, предвидена в имот № 31033
през напоителен канал № 89, през имот № 39057,
през имот № 39048 – общинска собственост, до
имот № 39045 въз основа на учредено право на
преминаване със Заповед № 268 от  13.12.2010 г.
на кмета на Община Кочериново.
2. Дава съгласие да бъде променено предназначението на имот № 39048 в м. Кумитска
нива, землище на с. Стоб, общинска собственост
съгласно Акт за частна общинска собственост
№ 1031 от 2.12.2010 г., за „транспортен достъп
и паркинг“ до имоти № 039047 и № 039045 в м.
Кумитска нива, землище на с. Стоб, въз основа
на представения парцеларен план за транспортен достъп и Заповед № 268 от 13.12.2010 г. за
право на преминаване.
2402

Председател Р. Янакиев
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 49
от 23 февруари 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
а л. 8 П ПЗСПЗЗ във вр ъ зк а с п ро т окол о т
5.10.2009 г., протокол от 17.02.2012 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 6 ППЗСПЗЗ и доклад от 20.02.2012 г.
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за местностите, включени в
„Крайградска зона“, в землището на гр. Дупница,
община Дупница, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил,
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
И.д. областен управител: Д. Годинова
2347
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ПИ № 132040, местността Кою бунар в землището на с. Георги Добрево, община Любимец, с
инвеститор: „Солар – АМ“ – ООД.
2301

2302

РЕШЕНИЕ № 51
от 16 февруари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протоколи № 14 от 30.11.2010 г.,
т. 3, и № 13 от 3.11.2010 г., т. 3, на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Любимец, одобрява ПУП/
ПЗ (план за застрояване) на ПИ № 032094, местност Дживизлика в землището на с. Оряхово,
община Любимец, като се отреди за фотоволтаична система за производство на електрическа
енергия с инвеститор: „Е.В.Т. – Електра Волт
Трейд“ – ЕАД.
2300

Председател: М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 52
от 16 февруари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протокол № 11 от 8.09.2011 г., т. 9,
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Любимец,
одобрява ПУП/ПП (парцеларен план) на елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за имот

Председател: М. Станкова

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 69
от 14 февруари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот
000 969 в землището на с. Кортен, община Нова
Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
2348

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

Председател: М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 55
от 16 февруари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протокол № 14 от 15.11.2011 г.,
т. 2, на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Любимец, одобрява ПУП/ПП (парцеларен план) на
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за
външен електропровод, захранващ кравеферма и
млекопреработвателно предприятие в имоти ПИ
№ 081001 и ПИ № 079012, местността Юртлука
в землището на с. Васково, община Любимец, с
инвеститор Запрян Атанасов Янчев.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
РЕШЕНИЕ № 43
от 16 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Луковит, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за ел. захранване на
съществуваща сграда в имот № 079065, местност
Пръдището, с. Дерманци, придружен с ел. схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от
заитересуваните чрез общинската администрация
до Административния съд – Ловеч.
Председател: К. Василев
2365
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Председател: М. Иванова-Николова

РЕШЕНИЕ № 70
от 14 февруари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот
052 005 в землището на с. Кортен, община Нова
Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
2349

Председател: М. Иванова-Николова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-02
от 22 февруари 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 276, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
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ал. 8 ППЗСПЗЗ в изпълнение на влязло в сила
съдебно Решение № 8630 от 11.07.2008 г. на ВАС
променям: Заповед № РД-13-06 от 14.01.2004 г. (ДВ,
бр. 9 от 2004 г.), издадена от областния управител
на област с административен център гр. Плевен за
одобряване на плана на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистъра към него на земеделските
земи, предоставени за ползване от граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, намиращи
се в местността Плочата, землище на гр. Плевен,
община Плевен, област Плевен. Изменението е
в обхват на имоти с номера № 35, 36, 90, 91, 92,
93 по помощния план на ползвателите и имоти
с кадастрални номера № 93, 475, 476, 490, 491 и
595 по плана на новообразуваните имоти. Образува се нов имот с идентификатор 56722.757.760 и
площ 6,789 дка. Променя се имот 56722.757.595,
като новообразуваният имот получава идентификатор 56722.757.761 и площ 0,681 дка. В плана
на новообразуваните имоти и регистъра към него
за имоти, намиращи се в местността Плочата,
землище на гр. Плевен, община Плевен, област
Плевен, като собственик на новообразуван имот
с идентификатор 56722.757.760 и площ 6,789 дка да
бъдат записани наследниците на Илия Михайлов
Данков, а като собственик на новообразуван имот
с идентификатор 56722.757.761 и площ 0,681 дка да
бъде записана Община Плевен.
2364

Областен управител: И. Новкиришки

ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 9
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за обект: подземна оптична кабелна мрежа на ЕТ „Енджълсофт – Ангел Гаров“ във и между селата Строево
и Царацово до границата със землище Пловдив с
обща дължина L=8185 м по кадастралната карта
на с. Строево, с. Бенковски и с. Царацово, област
Пловдив. Проектното трасе минава през следните
имоти, както следва:
1. В с. Строево, община „Марица“: ПИ 501.1002;
501.994; 501.993 – за второстепенна улица.
2. В землището на с. Бенковски, община
„Марица“: ПИ 8.69 – за селскостопански, горски,
ведомствен път; ПИ 8.105 – за друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение.
3. В землището на с. Царацово, община „Марица“: ПИ 140.13 – за селскостопански, горски,
ведомствен път; ПИ 140.12 – за местен път; ПИ
140.22 – за автомагистрала; ПИ 140.96; 140.84 – за
селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ
140.11 – за местен път; ПИ 140.95 – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 37.101 – за местен път; ПИ 32.130 – за селскостопански, горски,
ведомствен път; ПИ 142.134 – за местен път; ПИ
142.135 – за селскостопански, горски, ведомствен
път; ПИ 143.164 – за местен път; ПИ-143.173 – за
селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ
137.170 – отводнителен канал; ПИ 137.9 – за мес-
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тен път; ПИ 137.2 – за селскостопански, горски,
ведомствен път; ПИ 94.239 – напоителен канал;
ПИ 94.17 – за линии на релсов транспорт; ПИ
94.4 – за местен път; ПИ 134.19 – напоителен
канал; ПИ 94.6 – за местен път; ПИ 94.349 – за
селскостопански, горски, ведомствен път.
4. В с. Царацово ПИ 501.1171 и 501.1144 – за
второстепенна улица.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател: Г. Трендафилова
2219

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 53
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 34,
ал. 4 ЗОС, чл. 29, ал. 1 ЗОЗЗ във връзка с чл. 129,
ал. 1 и чл. 192, ал. 3 ЗУТ и чл. 64 ЗЕ Общинският
съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Дава предварително съгласие за утвърж даване на П У П – парцеларен план – трасе
на „Подземен ел. кабел“ за присъединяване на
обект: „Малка електроцентрала с фотоволтаични
модули“, в ПИ 043015 и ПИ 043016 по КВС на
с. Полски Сеновец и за учредяване сервитутно
право за трасе на подземен ел. кабел СрН от
БКТП в поземлен имот № 043016 от землището
на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
до точка № 18 от ВЕЛ 20 kV „Градина“ съгласно
изготвените и съгласувани проекти през имоти,
публична общинска собственост, кад. № 033 (пасище, мера), 043 (полски път) и 050 (полски път)
по КВС на с. Полски Сеновец.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всички необходими действия при изпълнение на
решението.
2386

Председател: Е. Енчев

РЕШЕНИЕ № 54
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Дава предварително съгласие за утвърждаване ПУП – парцеларни планове за трасета на
„Газопровод, ел. кабел и водопровод“ за присъединяване на обект: „Метанстанция“ в ПИ 007003
по КВС на с. Полски Сеновец, и за учредяване
сервиту тно право на трасетата в поземлени
имоти, общинска собственост, от землището
на с. Полски Сеновец съгласно изготвените и
съгласувани проекти.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всички необходими действия при изпълнение на
решението.
2387

Председател: Е. Енчев
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ОБЩИНА РАКОВСКИ

ЗАПОВЕД № 63
от 17 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 1
ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15,
ал. 1 ППЗНП и Решение № 4-55 от 28.12.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Провадия, нареждам:
1. Да се закрие ПДГ „Кокиче“ – с. Венчан, филиал на ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия, община
Провадия, област Варна, считано от 1.01.2012 г.,
като децата от с. Венчан се пренасочват за обучение
и възпитание в ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия,
община Провадия, област Варна.
2. Задължителната документация да се съхранява от директора на ОДЗ „Снежанка“ – гр.
Провадия, област Варна.
3. Директорът на ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия, община Провадия, област Варна, да осигури
необходимите условия за извозване на децата до
ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия, община Провадия, област Варна.
4. Материалното оборудване да се зачисли на
директора на ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия,
област Варна.
5. Да се актуализира сведение за организиране
на дейността в детските градини Списък – Образец № 2.
Контрола по изпълнението възлагам на Галина
Николова – директор на Дирекция „ОСТ и СД“.
Кмет: Ф. Филев
2303

ЗАПОВЕД № ДЗ-28
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка
с Решение № 60 от 30.01.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Раковски, нареждам:
1. Да се преобразува считано от 1.03.2012 г. целодневна детска градина „Зорница“ – с. Шишманци, във филиал на целодневна детска градина
„Синчец“ – с. Белозем.
2. Трудовите правоотношения с персонала на
ЦДГ „Зорница“ – с. Шишманци, да бъдат уредени
на основание чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ.
3. Задължителната документация да се прехвърли и съхранява в ЦДГ „Синчец“ – с. Белозем.
Кмет: Ив. Антонов
2218

ОБЩИНА РАДОМИР
РЕШЕНИЕ № 17
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5
и чл. 31 ЗАТУРБ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 17
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Радомир, реши:
Закрива следните съставни административно-териториални единици в община Радомир:
кметство с. Кленовик; кметство с. Старо село;
кметство с. Владимир; кметство с. Гълъбник;
кметство с. Копаница; кметство с. Горна Диканя; кметство с. Прибой; кметство с. Кондофрей.
Председател: Кр. Борисов
2221

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 49
от 24 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
и 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 2, чл. 5,
ал. 2 и чл. 6, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет – Разград, реши:
Открива процедура за приватизация на следните общински нежилищни имоти:
1. Имот № 61710.505.169, Разград, с площ
11 532 кв.м (до бившето виетнамско общежитие).
2. Имот № 61710.501.46, Разг ра д, с площ
5870 кв.м (до бензиностанция на „Деспред“).
3. Имот № 70860.507.631, с. Стражец, с площ
1540 кв.м (до газостанция на „Петрол“).
2350

Председател: М. Цанева

РЕШЕНИЕ № 45
от 30 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за изместване на трасето на ВЛ 400 kV
„П/Я Карлово до П/Я Пловдив-юг (изместване от
стълб № 102 до стълб № 103 – нов)“ в землището
на с. Стряма.
Председател: Мл. Шишков
2239
РЕШЕНИЕ № 46
от 30 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и схеми ел., В и К и
пътна, и ПУП – ПП (за ел. част) за промяна
предназначението на ПИ 141 006 в м. Памуклука
по КВС на с. Стряма, община Раковски, като
се образува УПИ 141006 – за производствени и
складови дейности, манипулационна за плодове
и зеленчуци.
Председател: Мл. Шишков
2240
РЕШЕНИЕ № 63
от 30 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 60 АПК Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява проекта за изменение на ПУП – ПП
за техническата инфраструктура на кв. Ген.
Николаево, гр. Раковски, за обект: „Интегриран воден проект на гр. Раковски за частично
изграждане на главни колектори и вътрешна
канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция
на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация“, с подобект:
„Частично изграждане на главни колектори и
вътрешна канализационна мрежа“.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Председател: Мл. Шишков
2241
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37, чл. 37а, ал. 1 и  2 и чл. 38, ал. 1
и 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Самоков, изменя Решение № 1411 по протокол
№ 34 от 29.07.2010 г., както следва:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните   общински
недвижими имоти:
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.1, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 1 – 4,42 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9974/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 47 860 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.2, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1 ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 5,09 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9975/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 48 510 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.3, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 72,39 кв. м, прилежащи части:
мазе 3 – 5,40 кв. м, и общи части: 14,14 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9976/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 74 850 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.5, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 39,88 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,20 кв. м, и общи части: 7,79 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9978/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 42 725 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.6, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,18 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9979/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 51 580 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.7, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разпо-
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ложена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,21 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9980/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 49 280 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.8, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 2,72 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9981/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 49 650 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.9, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 9 – 3,80 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9982/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 83 650 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.12, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 2,52 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9985/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 51 400 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.13, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 45,27 кв. м, прилежащи части:
мазе 13 – 3,07 кв. м, и общи части: 8,84 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9986/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 48 120 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.14, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 14 – 3,35 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9987/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 49 420 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.15, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 15 – 3,55 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9988/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 84 270 лв. без ДДС;
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– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.19, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,65 кв. м, прилежащи части:
мазе 19 – 2,45 кв. м, и общи части: 9,11 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9992/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 49 440 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.20, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 20 – 4,44 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9993/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 50 170 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.21, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,26 кв. м, прилежащи части:
мазе 21 – 2,66 кв. м, и общи части: 6,30 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9994/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 32 540 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.24, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 36,62 кв. м, прилежащи части:
мазе 24 – 3,07 кв. м, и общи части: 7,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9997/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 37 500 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.25, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 46,79 кв. м, прилежащи
части: общи части: 9,14 кв. м, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 9998/2010 г.,
вписан в служба по вписванията, при начална
тръжна цена 49 240 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.32, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,95 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 3,62 кв. м, и общи части: 7,89 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10005/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 34 200 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.33, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 62,29 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв. м, актуван с Акт за частна
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общинска собственост № 10006/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.34, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 31,43 кв. м, прилежащи части: мазе 9 – 2,70 кв. м, и общи части: 7,53 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10007/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 32 450 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.35, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 2 – 4,22 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10008/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 60 770 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.36, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 3,93 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10009/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 36 930 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.37, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 66,24 кв. м, прилежащи части:
общи части: 15,86 кв. м, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 10010/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 72 500 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.38, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,02 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10011/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 38 200 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.40, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,88 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10013/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 36 900 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.41, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 10, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
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жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 67,67 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,20 кв. м, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 10014/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 74 700 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.42, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 4,03 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10015/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 37 940 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.43, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 1 – 6,30 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10016/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 57 250 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.44, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 33,43 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,86 кв. м, и общи части: 8,01 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10017/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 36 100 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.46, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 4 – 4,07 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10019/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 38 090 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.48, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, аталие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 68,45 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,39 кв. м, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 10021/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.49, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, аталие 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 60,50 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,49 кв. м, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 10022/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 64 530 лв. без ДДС.
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2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок от
10 години на равни месечни вноски с оскъпяване
в размер 10 %, при условия, посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 2 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба или предварителен
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки
4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2401

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 57
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПРЗ
за ПИ № 302135, м. Младата могила, в землището
на с. Виноградец, с който е предвидена промяна
на предназначението на имота от „нива“ в УПИ
І-135 – за фотоволтаични системи.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
2380

Председател: Г. Мърков
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Проектът е на разположение в сградата на
общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател: Г. Мърков

РЕШЕНИЕ № 58
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПРЗ
за ПИ № 302003, м. Младата могила, в землището
на с. Виноградец, с който е предвидена промяна
на предназначението на имота от „нива“ в УПИ
ІІ-003 – за фотоволтаични системи.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
2381

Председател: Г. Мърков

РЕШЕНИЕ № 59
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПРЗ
за ПИ № 302137, м. Младата могила, в землището
на с. Виноградец, с който е предвидена промяна
на предназначението на имота от „нива“ в УПИ
III-137 – за фотоволтаични системи.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
2382

Председател: Г. Мърков

РЕШЕНИЕ № 60
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПРЗ
за ПИ № 302139, м. Младата могила, в землището
на с. Виноградец, с който е предвидена промяна
на предназначението на имота от „нива“ в УПИ
IV-139 – за фотоволтаични системи.

2383
РЕШЕНИЕ № 61
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – парцеларен план за трасе на подземен водопровод,
попадащо в землището на с. Карабунар, минаващо
през следните поземлени имоти: ПИ № 000014,
м. Водниците, № 006030, м. Гьола, № 006033, м.
Гьола, землище с. Карабунар.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател: Г. Мърков
2384
РЕШЕНИЕ № 62
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПРЗ
за ПИ № 011002, 011004, 011005, 011006, 011007,
011008, 011009, 011010, 011011, 011024, 011025, 011026,
011027, 011029, 011031 и 011032, м. Орешака, и
ПИ № 022233 в м. Делниците в землището на
с. Ковачево, с който е предвидена промяна на
предназначението на имотите от „ниви“ в УПИ
I-2 – за фотоволтаична централа, II-4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 – за фотоволтаична централа, III-24, 25,
26, 27 – за фотоволтаична централа, IV-29, 30,
31, 32 – за фотоволтаична централа, и V-233 – за
фотоволтаична централа.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател: Г. Мърков
2385
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ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 25
от 15 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 16, т. 1 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони и решение № 7 от 3.10.2011 г. на
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при Областна
дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Общинският
съвет – гр. Сопот, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор
68080.174.18 по кадастралната карта, гр. Сопот,
в м. Над техникума, ведно с В и К и ел. схеми
за захранването им във връзка с промяна предназначението на земеделската земя.
2. Образува УПИ 68080.174.18 – „Жилищно
строителство“, за ПИ 68080.174.18 в м. Над техникума в землището на гр. Сопот при допустимост
на застрояване – преобладаващо свободно ниско
застрояване с максимална височина до 7 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 84
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 257.290 по плана на новообразуваните имоти
на местност Бойчо бунар, намиращ се извън
урбанизираните територии в землището на гр.
Стара Загора – собственост на Здравко Динев
Желев и Марияна Димова Желева. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Ов с малка височина на застрояване (Н <
7м) – свободно основно застрояване със следните
нормативни показатели: максимална плътност на
застрояване – до 30 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – до 0,6; минимална озеленена площ – 50 %, за изграждане на
обект: „Вилна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

2366

Председател: М. Кацарова

2296

РЕШЕНИЕ № 26
от 15 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 16, т. 1 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони и решение № 7 от 3.10.2011 г. на
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при Областна
дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Общинският
съвет – гр. Сопот, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00480.73.1
по кадастралната карта на с. Анево, община
Сопот, м. Лъджери, ведно с В и К, електрическа
и пътна схема за захранването им във връзка с
промяна предназначението на земеделската земя.
2. Образува УПИ 00480.73.1 – „Магазин, склад
и цех за сглобяване на алуминиева и PVC дограма“ за ПИ 00480.73.1 в м. Лъджери в землището
на с. Анево, община Сопот, при допустимост на
застрояване – преобладаващо свободно ниско
застрояване с максимална височина до 10 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 85
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 258.326 по плана на новообразуваните имоти
на местност Съборената кюприя, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището
на гр. Стара Загора – собственост на Марияна
Русева Карагяурова. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – Жм с
малка височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно основно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на
застрояване – до 60 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

Председател: М. Кацарова
2367

Председател: Е. Христов

2297

Председател: Е. Христов
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РЕШЕНИЕ № 86
от 26 януари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.8.353 по кадастралната карта в
местността Дъбрава, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара
Загора, собственост на Емилия Ангелова Иванова.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм1 (за жилищни нужди),
с малка височина на застрояване (Н < 7 м) –
свободно основно застрояване, със следните
нормативни показатели: максимална плътност
на застрояване – до 40 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 0,8; минимална
озеленена площ – 50 %, за изграждане на обект
„Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Е. Христов
2298
РЕШЕНИЕ № 87
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, трасе за външно ел. захранване на
обекти в ПИ с идентификационен № 68850.116.17
по кадастралната карта, местност Апти тарла,
землище гр. Стара Загора, с обща дължина на
кабел НН от 65 м, което започва от БКТП „Райна Кандева“, намиращ се на границата на имот
68850.116.30, след което преминава подземно по
имот с идентификационен № 68850.116.218, представляващ полски път, собственост на Община
Стара Загора, до новопредвидената електромерна
разпределителна касета, разположена на границата на ПИ № 68850.116.17 в землището на гр.
Стара Загора.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Е. Христов
2299
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ОБЩИНА ТРЯВНА
РЕШЕНИЕ № 57
от 15 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 3 на ОЕСУТ,
взето на заседание с протокол № 3 от 27.01.2012 г.,
Общинският съвет – гр. Трявна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за язовир „Нейковци“ и
Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)
на територията на община Трявна в поземлени
имоти № 20 и № 26 и съседните им имоти от
землището на с. Радевци, ЕКАТТЕ 61323, и землището на с. Престой, ЕКАТТЕ 58284, община
Трявна, за Язовир „Нейковци“, в които попадат
санитарно-охранителната зона, територията на
ПСПВ, експлоатационната сграда на язовира и
довеждащата и отвеждащата деривация.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Трявна,
пред Административния съд – Габрово.
Председател: Н. Цанева
2304

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 49
от 16 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № 413
от 14.02.2012 г. на кмета на Община Чирпан Общинският съвет – гр. Чирпан, одобрява проекта за
подробен устройствен план – план за застрояване
на поземлен имот 123075, м. Коритарова чешма,
в землището на гр. Чирпан.
Председател: Хр. Стефанов
2222
6. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,15 на сто, считано от 1 март 2012 г.
2500
1. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства открива производство за предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Равнината“, община Костинброд, област София,
описана със следните характерни гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№
1
1.
2.
3.

X (m)
2
4624470
4624855
4624880

Y (m)
3
8483038
8483825
8484900
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2
4623857
4622498
4623840
4624070
4624310
4624140

3
8485920
8485157
8483725
8484140
8483885
8483390

2310
72. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 239, ал. 2
и чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № 5194/2003/000066 от 26.01.2012 г. възлага на
„МЕК Балкан“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК
по ЗТР 113590107, следните недвижими имоти: 1.
земеделски недвижим имот, намиращ се в землището на с. Якимово, м. Драгоевското, община
Якимово, представляващ нива с площ 7,439 дка,
втора категория, парцел 386039, при граници и съседи
съгласно скица № К07186 от 25.01.2011 г.: № 386038
нива; № 000643 – полски път; № 386011 – нива;
№ 386040 – нива; 2. земеделски недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Якимово, м. Търняка, община Якимово, представляващ нива с
площ 14,320 дка, трета категория, парцел 224041,
при граници и съседи съгласно скица № К07187
от 25.01.2011 г.: № 224040 – нива; № 000477 – полск и път; № 224030 – нива; № 224029 – нива;
№ 224042 – нива; № 224043 – нива; № 224027 – нива;
№ 224026 – нива; № 224025 – нива; № 224039 – нива;
№ 224038 – нива.
2392
230. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № 1124/2010/000206 от 11.10.2011 г. възлага на
Христо Димитров Димитров с постоянен адрес
гр. Павликени, ул. Хаджи Димитър 45, следния
недвижим имот: административна сграда (бивша
макаронена) в гр. Павликени, кв. 69, парцел I,
със застроена площ на сградата 231 кв. м, РЗП
462 кв. м, представляваща масивна двуетажна постройка, покривът е скатен, дървена конструкция,
покрита с цигли; на първия етаж има стая-клуб,
столова и кухня, в сградата има изградена ВиК
мрежа, ел. инсталация липсва; на втория етаж са
разположени седем помещения; избата е със светла
площ 81 кв. м; граници на имота: север – дворно
място и сграда, юг – ул. Стефан Караджа, изток – сграда на „Росица“ – ООД, запад – частни
имоти (жилищни сгради), за сумата 19 207,77 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
2393
56. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на м. с.
Кътина, кв. 10, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ V и
УПИ VІІ; кв. 11, УПИ І и УПИ ІІ; кв. 26, УПИ VІ,
УПИ ХІІІ, УПИ ХІV и УПИ ХV; улица по о.т. 23 – о.т.
22 – о.т. 88; улица по о.т. 88 – о.т. 89 – о.т. 90 – о.т. 91;
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улица по о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 103 – о.т. 104 – о.т.
104а за създаване на нови УПИ І, УПИ ІІ, УПИ
ІІІ, УПИ V, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ
Х, УПИ ХІ и УПИ ХІІ от кв. 10; нов УПИ І от
кв. 11; нови УПИ VІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІV и УПИ
ХV от кв. 26; нова улица по о.т. 91б – о.т. 91в – о.т.
91г – о.т. 91д – о.т. 91е; нова улица по о.т. 104а – о.т.
102д – о.т. 102г – о.т. 102в – о.т. 102б – о.т. 102а – о.т.
101а; нова улица по о.т. 102 г. – о. т. 103а – о.т. 103б;
нова улица по о.т. 88а – о.т. 22а, който е изложен
в район „Нови Искър“. Заинтересованите могат да
направят писмени възражения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез район „Нови
Искър“ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2368
3. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Външно кабелно ел. захранване“ за
ПИ № 042101 и 042146, землище с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, с дължина на трасето 724 м.
Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на с. Кичево: № 000209 – полски
път на Община Аксаково, № 000242 – полски път
на Община Аксаково, и № 000261 – полски път на
Община Аксаково. Планът се намира в сградата на
общинската администрация – Аксаково, и всички
заинтересовани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план до кмета на Община
Аксаково.
2353
164. – Община Банско на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните
собственици, че са изработени планове на новообразуваните имоти и регистрите към тях на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в
землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен
и с. Гостун, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.
2309
12. – Община Габрово на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти
на земеделски земи, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове по § 4 ЗПСЗЗ
на територията на община Габрово за землища
с. Боженци, м. Вехтата къща, и с. Борики, м. Поп
Стоево, община Габрово, които са изложени в общината. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
2130
79. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“,
обявява съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – ПП (парцеларен план)
за свързващ подземен елек т ропровод 20 kV
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в землищата на с. Сноп и с. Житен, община Генерал Тошево, с възложител „Норекс Енерджи
Проджект 2“ – ООД.
2227
80. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“,
обявява съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, че е изработен
проект на ПУП – комуникационно-транспортен
план за ветрогенераторен парк „Норекс – Житен“,
включващ 15 ветрогенератора, в землищата на
с. Житен и с. Сноп, община Генерал Тошево,
фаза ПУП – ПЗ, с възложител „Норекс Енерджи
Проджект 2“ – ООД.
2228
93. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издава на „Горичане Енерджи“ – ЕООД, ЕИК
200114212, със седалище и адрес на управление
София, Столична община, район „Средец“, ул.
Славянска 13, представлявано от Борислав Пенков
Пантев, Разрешение за строеж № 02 от 21.02.2012 г.
на обект: „Изграждане на подземен електропровод за присъединяване на ветрогенераторен
парк, попадащ в поземлени имоти 010133, 010135,
019053, 020064, 023069, 022100, 022098 по КВС на
с. Царевец, община Добричка, област Добрич, и
поземлени имоти 011041 и 031056 по КВС на с. Стефан Караджа, община Добричка, област Добрич,
към подстанция „Фаворит“. Със Заповед № РД-1110-36 от 21.02.2012 г. на областния управител на
област Добрич е одобрен инвестиционен проект
за обекта. Обектът е разположен на територията
на общините град Добрич и Добричка.
2226
245. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване с кабелна
линия 20 kV и трафопост 2Х800kVА за ПСОВ и
ПС“, УПИ І-4397 от кв. 259, м. Под селото, в
гр. Костинброд, преминаващо през поземлени
имоти № 75, 81, 146, 245 и 83 – полски пътища;
№ 50199, 50209, 50219, 61019, 61029 – местни пътища, път ІІ клас, и поземлен имот № 73 – река, в
землището на гр. Костинброд. Планът се намира
в сградата на общинската администрация – гр.
Костинброд, ул. Охрид 1, стая 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на Община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2129
283. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Външно електрозахранване и външно водоснабдяване за поземлени имоти № 4327 и № 4328“
по полски пътища – поземлени имоти № 000025
и № 000426, и „Външна дъждовна канализация
между поземлени имоти № 4327 и 4328 до съществуваща дъждовна канализация до поземлен имот № 000025“ по полски път – поземлен
имот № 000026, в землището на гр. Костинброд.
Планът се намира в сградата на общинската
администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1,
стая 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
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заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2351
284. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване и външно
водоснабдяване за поземлен имот № 401006“
по полски път – поземлен имот № 000042 в
землището на с. Голяновци. Планът се намира в сградата на общинската администрация
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на Община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2352
459. – Община Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани лица, че е изработен
проект за подробен устройствен план (план за
застрояване) за УПИ VІ-374, кв. 24 по плана
на с. Ваксево. С проекта се запазва предназначението на терена – производствен терен.
Предвижда се запазване на съществуващите и
годни за ползване производствени сгради. Новото
предвидено застрояване е показано с ограничителни линии. Начин на застрояване – свободно.
Характер на застрояване – ниско (височина до
10 м). Плътност на застрояване – максимум 80 %;
Кинт. – максимум 2,5; плътност на озеленяване – минимум 20 %. Проектът за ПУП (ПЗ) е
на разположение на заинтересованите лица в
Община Невестино, ет. ІІІ, отдел „ТУ и Р“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2128
89. – Община Перник на основане чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана на новообразуваните имоти
в м. Маркови върби в землището на с. Дивотино, община Перник, приет с протокол № 1-1 от
26.01.2012 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 921 от 1.06.2011 г. на кмета на Община Перник, за имоти пл. № 135.26, 135.352 и 135.353. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на Община Перник.
2147
90. – Община Перник на основане чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана на новообразуваните имоти в
м. Винище в землището на с. Кралев дол, община
Перник, приет с протокол № 1-4 от 26.01.2012 г.
на комисията, назначена със Заповед № 921 от
1.06.2011 г. на кмета на Община Перник, за имоти
пл. № 101.20, 101.52. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
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на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на Община Перник.
2148
91. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в м. Косматица в землището на с. Боснек, община
Перник, приет с протокол № 1-6 от 26.01.2012 г.
на комисията, назначена със Заповед № 921 от
1.06.2011 г. на кмета на Община Перник, за имоти
пл. № 80.80 и 80.150. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на Община Перник.
2149
92. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана на новообразуваните имоти в
м. Винище в землището на с. Кралев дол, община
Перник, приет с протокол № 1-5 от 26.01.2012 г.
на комисията, назначена със заповед № 921 от
1.06.2011 г. на кмета на община Перник, за имоти
пл. № 101.20 и 101.53. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на Община Перник.
2150
17. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – план за улична регулация и
поземлени имоти за обекти, публична собственост,
в структурна единица 126 Тп по ОУП на Община
„Марица“ по кадастралната карта на с. Царацово,
област Пловдив, изготвен на основание Заповед
№ РД-09-1029 от 14.11.2011 г. на кмета на Община
„Марица“ при условията на чл. 16, ал. 7 ЗУТ, като се
образуват три нови квартала 69, 70 и 71 с отреждане
на Псп. Имотите, включени в тази разработка по
вид собственост, са: 20.8, 20.2, 20.12, 20.4, 20.5, 20.7,
20.11, 20.6, 20.10, 20.13 – частна собственост, 141.363,
141.364, 31.27, 29.71, 30.24 – общинска публична
собственост, 29.77 – държавна частна собственост,
31.19, 31.22, 31.18, 31.17, 31.16, 31.25, 31.26, 31.82, 31.83,
31.84, 31.85, 31.80, 31.81 – частна собственост, 31.74,
113.19 – общинска публична собственост. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация,
стая 408 (дирекция „УТ“). На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
„Марица“, област Пловдив.
2354
192. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и протокол № 1, решение № 1 от 9.01.2012 г. на ЕСУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план във връзка с реализиране на
обект: трасета на разпределителен газопровод – клон
2.1 с дължина 1407 м и клон 2.2 с дължина 4431
м, преминаващи през землищата на с. Браниполе,
с. Белащица и с. Марково, внесен за разглеждане
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със заявление вх. № 94-24-192 от 2012 г. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
ПУП – ПП до общинската администрация.
2165
3. – Община Правец на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение
на ПУП – план за регулация на с. Калугерово, община Правец, с който се включват в регулационните
граници на населеното място бивши замеделски
земи с променено предназначение съгласно т. 1а
от Решение № КЗ-3 от 2.02.1988 г. на комисията за
земята с площ 9 дка. С изменението се образува
резервен терен в кв. 18 по ПУП на с. Калугерово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Правец.
2305
4. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за довеждаща инфраструктура – електроснабдяване през полски път № 000866,
собственост на Община Правец, относно промяна
предназначението на земеделска земя за жилищни
нужди, представляваща поземлен имот № 090018,
местност Дългата орница, землище на гр. Правец, собственост на Тота Илиева Белчинова. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Правец.
2306
5. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за довеждаща инфраструктура – водоснабдяване и канализация през полски
път № 000866 и полски път № 872, собственост
на Община Правец, относно промяна предназначението на земеделска земя за жилищни
нужди, представляваща поземлен имот № 090018,
местност Дългата орница, землище на гр. Правец, собственост на Тота Илиева Белчинова. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Правец.
2307
6. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за външно ел. захранване на обект:
„Фотоволтаичен парк“ в ПИ № 010107, местност
Карамана, в землище с. Градина, община Първомай, област Пловдив. Плановете са изложени
в общинската администрация, гр. Първомай,
стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в общинската администрация, гр. Първомай.
2308
8. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПР – ПЗ за ПИ № 009151, м. Карамана,
в землище с. Градина, община Първомай, област
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Пловдив, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди за
изграждане на обект: „Складова база за хранителни продукти (млечни)“. Проектът е изложен
в общинската администрация – гр. Първомай,
стая 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в общинската администрация.
2127
70. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане и одобрение ПУП – парцеларен план за
обект „Въздушна електропроводна линия 20 kV с
мачтов трафопост 20/0,4 kVA, кабелни линии НН
от ТНН до ЕТ“ със специализирана устройствена
план-схема, по част „Електротехническа“ – по
КВС за землището на с. Калугерово, община
Симеоновград, с възложител „EVN България
Електроразпределение“ – АД – КЕЦ Димитровград. Проектното трасе на електропроводната
линия е с дължина 150 м и сервитут 7,50 м, като
от страната, избрана за обслужване на електропровода, е 5 м, мерено от оста, и 2,50 м от
другата страна. Определената сервитутна зона е
съгласно Наредба № 16 от 2004 г. за сервитути
на енергийни обекти. Трасето заедно със сервитутната зона засяга поземлени имоти с № 000011,
000012 (дерета, собственост на Община Симеоновград), 000014, 000015, 000398, 000400 (пасища,
мери, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ), 000434 (полски път,
собственост на Община Симеоновград), 103057
(нива, собственост на наследници на Пеню Русев
Кайряков) и 114050 (нива, собственост на „Агро
Бел 2001“ – ЕООД, с. Брест). Възражения срещу
проекта могат да бъдат подавани в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
кмета на Община Симеоновград.
2206
4. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Деривационен канал, водна камера и
напорен тръбопровод за МВЕЦ „Сушицка 2“ – землище на с. Сушица“. Проектът е на разположение
в техническия отдел в сградата на ОбА – Симитли.
Непосредствено засегнати от сервитута на трасето на деривационния канал, водната камера и
напорния тръбопровод имоти са: 1) в землището
на с. Полена, м. Кьосева ридина – горскостопанска територия, собственост на „ИАГ – ДГС – гр.
Симитли“ – ДП, имоти № 000.225, 000.234, 000.235,
000.236, 000.237, 000.238; 2) в землището на с. Сушица – имот № 000.466 – вътрешна река, собственост
на МОСВ, и имоти № 000.643, 000.645, 000.646 в
м. Татарчица. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Симитли.
2146
6. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение
на ПУП – план за регулация и застрояване, като
план-извадка от приет предварителен проект за
ПУП за обхвата на поземлен имот с идентификатор
67338.566.236 (стар № 338) по плана на кв. Асеновец,
Сливен, като се променя уличната регулация от
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о.т. 91а до о.т. 96г и границите на кв. 20, 37 и 18 и
за имота се отрежда УПИ I – „За производствена
и складова дейност“ в кв. 20. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
2379
79. – Община Якоруда, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с изграждане на обект – публична общинска собственост,
съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – план за улична регулация между о.т. 78
и о.т. 81 (улица между кв. 18 и кв. 19) по плана
на с. Юруково, община Якоруда, с възложител
Община Якоруда. Планът се намира в сградата
на общинската администрация Якоруда и всички заинтересовани лица могат да се запознаят
с него. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на Община Якоруда.
2403

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба на „Атлантис“ – ЕООД, Русе,
против Заповед № 1510-РД-01-03 от 20.12.2011 г.
на кмета на Община Свищов, с която е одобрено
ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ, кв. 155 по плана на
гр. Свищов с отреждане за нуждите на поземлен
имот с идентификатор 65766.704.74 по КК и КР на
землището на гр. Свищов, за което е образувано
адм.д. № 187/2012 по описа на съда, насрочено
за 25.04.2012 г. в 13,30 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституиране
като ответници със съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок считано от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
2312
А дминистративният съд – София-град, II
о тделен ие, 28 с ъс та в, п ризова ва Краси м и р
Иванов Жеков с последен известен по делото
адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 42, вх. Д, ап. 26,
да се яви в съда на 25.04.2012 г. в 10 ч. като
заинтересована страна по адм.д. № 4728/2011,
образувано по жалба на „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, срещу Решение № 82
от 20.04.2011 г. на Комисията за защита от дискриминация. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
2372
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 28 състав, призовава Таньо Тодоров Танчев
с последен известен по делото адрес София, ул.
Персенк 19, вх. А, ет. 1, ап. 1, да се яви в съда
на 21.03.2012 г. в 10,30 ч. като жалбоподател по
адм. дело № 6841/2011, образувано по жалба на
„Макс Телеком“ – ООД, срещу Заповед № ДК19-С-242 от 22.06.2011 г. на Сектор „София“ при
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РДНСК – Югозападен район. Жалбоподателят да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
2373
Административният съд – София област, ІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм. дело № 103/2012 по жалба
на Мария Димитрова Стоичкова, Екатерина Борисова Митова и Ангелина Борисова Петрова,
и трите от София, ж.к. Левски-В, ул. 576 № 7А,
срещу Заповед № ТС-215 от 25.03.2011 г. на кмета
на Община Елин Пелин, с която на основание
§ 8, ал. 4 ПЗР на ЗУТ е одобрено изменение на
ПР за УПИ VІ-410, кв. 53 по плана на с. Голяма
Раковица, община Елин Пелин. Уведомяват се
заинтересованите страни, че могат да се конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, отговарящо на изискванията
по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото е насрочено за
3.04.2012 г. от 14,30 ч.
2374
Кърджалийският районен съд призовава Асен
Боянов Антонов от с. Стремци, община Кърджали,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ за получаване
на препис от искова молба и приложенията към
нея по гр. д. № 2427/2011 по описа на съда като
ответник по предявения от Емилия Зафирова
Антонова от с. Зимзелен, община Кърджали, иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2375
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Християн Хелмут Линхарт, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 24.04.2012 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 14113/2011, заведено от
Катя Великова Тодорова от Пловдив, за иск по
чл. 127а, ал. 2 СК във връзка с чл. 76, т. 9 ЗБЛД.
Ако въпреки обнародването ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител.
2322

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
14. – Управителният съвет на сдружение
„Български киноложки клуб бигъл“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно общо събрание на 7.04.2012 г. в 10 ч.
в София 1700, ул. Росарио 1, Студентски град,
Витоша парк-хотел – малка заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността за
2011 г.; 2. приемане и освобождаване на членове;
3. приемане на програма за работа за 2012 г.; 4.
приемане на правилник за ИВК; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място.
2376
88. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ (НББАЗ) –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на НББАЗ
на 10.04.2012 г. в 10,30 ч. в София, ул. Калоян 6,
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ет. 3, хотел „Рила“ – зала „Адакта“, със следния
дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад на
УС за дейността на НББАЗ и годишния финансов
отчет на сдружението за 2011 г.; 2. приемане на
одиторския доклад за 2011 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2011 г.; 4. приемане
бюджета на НББАЗ за 2012 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2012 г.; 6. промени в устава
на НББАЗ; 7. вземане на решение за определяне
инвестиционната стратегия за управление на
средствата от гаранционния фонд на НББАЗ; 8.
разни. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на членовете
в офиса на сдружението – ул. Граф Игнатиев
2, ет. 2, София, 14 дни преди датата, на която
е свикано събранието. Поканват се да вземат
участие в общото събрание представители на
всички членове или техни писмено упълномощени представители с пълномощия за гласуване
по дневния ред. Ще се допускат до участие в
общото събрание представители на членовете на
НББАЗ, които носят удостоверение за актуално
състояние на компанията, която представляват.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2394
15. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към 32 СОУ „Св.
Климент Охридски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.04.2012 г.
в 17 ч. в седалището на сдружението в София,
бул. Христо Ботев 63, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на настоятелството; 2. отчет за дейността на настоятелството до
2012 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
на настоятелството за 2011 г.; 4. избор на нови
членове на СН; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове и
кандидат-членове на сдружението да присъстват
на събранието.
1914
28. – Управителният съвет на Организацията
на таласемиците в България (ОТБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 20.02.2012 г.
свиква общо събрание на 21.04.2012 г. в 14 ч. в
Бургас, хотел „Аква“, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за 2011 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 3.
приемане на бюджет на сдружението за 2012 г.; 4.
обсъждане и приемане на програма за развитие
на сдружението; 5. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на ОТБ при липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред, ако присъстват не по-малко от десет членове. Ако присъстващите са по-малко от десет,
то управителният съвет ще насрочи ново общо
събрание.
2395
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Шахматен клуб „Михаил Ботвиник“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 5 от устава на
сдружението свиква по своя инициатива редовно
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общо събрание на членовете на сдружението
на 22.04.2012 г. в 11 ч. в Народно читалище
„Светлина – 1940“, София, ж. к. Стрелбище, ул.
Тулча 20, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет за периода
януари 2011 г. – февруари 2012 г.; 2. обсъждане
промяна в устава на сдружението; 3. обсъждане
промяна в състава на управителния съвет на
сдружението; 4. разни. Материалите по въпросите
от дневния ред ще са на разположение на всеки
член на сдружението от деня на обнародване
на поканата за свикване на общото събрание в
„Държавен вестник“.
2136
1. – Националният изпълнителен съвет (НИС)
на политическа партия „Либерален алианс“
свиква извънреден конгрес на партията по реда
на чл. 8, ал. 1 и 2, предложение второ от устава
на партията и чл. 26 ЗЮЛНЦ на 23.04.2012 г. в
18 ч. във Варна в сградата на ул. Селиолу 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на политическа партия „Либерален алианс“ за периода
от основаването є на 15.07.2007 г. до 23.04.2012 г.;
2. разни. За делегати на конгреса се избират и
канят следните 22 партийни членове: 1. Цветелина
Тодорова Тънмазова, 2. Дилбер Ахмедова Вейсалова, 3. Гергана Желязкова Стефанова, 4. Веселин
Йорданов Божков, 5. Бистра Борисова Христова, 6.
Веселин Йорданов Кунчев, 7. Каприел Харатюнов
Папазян, 8. Виолина Димова Дишева-Христова,
9. Геновева Славова Нецова, 10. Николай Наков
Наков, 11. Димитричка Василева Атанасова, 12.
Красен Колев Матев, 13. Веселина Маринчева
Янкова, 14. Велина Илиева Маринова, 15. Елизабет
Валентинова Зайончковска, 16. Илияна Боянова
Циментарова, 17. Атанас Петров Атанасов, 18.
Наталия Руменова Иванова, 19. Роман Петров
Циментаров, 20. Стелияна Ивайлова Иванова, 21.
Румен Владимиров Петков, 22. Николай Павлов
Почеканов.
2330
20. – Управителният съвет на Асоциацията
на научните работници в транспорта „Обединена Европа“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
23.04.2012 г. в 16 ч. в заседателната зала на адреса
на асоциацията бул. Г. М. Димитров 54 при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет от отговорност;
3. обсъждане и приемане на промени в устава на
асоциацията; 4. избор на управителен съвет на
асоциацията; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите.
2177
10. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение на българските зъболекари“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 23.04.2012 г. в 14 ч. в София,
ул. Калоян 6, хотел „Рила“, при следния дневен
ред: 1. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 2. промяна на устава
на сдружението; 3. други. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
2188
17. – Управителният съвет на сдружение
„Св. Вмчк Георги Победоносец“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.04.2012 г. в 9 ч. в София, ж.к. Хиподрума,
бл. 139А, вх. Б, ет. 6, ап. 17, при следния дневен
ред: 1. гласуване на внесеното предложение за
закриване на сдружението и ликвидация; 2. определяне на срок за ликвидацията; 3. избиране
на ликвидатор; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2396
40. – Управителният съвет на Българската федерация по фехтовка на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
25.04.2012 г. в 11 ч. в залата на ет. 5 на МФВС, София, при следния дневен ред: 1. отчет за 2011 г.; 2.
приемане бюджет 2012 г.; 3. промени в правилника
на Националната съдийска колегия; 4. промени в
правилника на Националния треньорски съвет.
2356
1. – Управителят на сдружение „Център за
изследване и анализи“, София, на основание
чл. 21 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 25.04.2012 г. в 14 ч. в
офиса на сдружението в София, ул. Цар Асен
3, при следния дневен ред: 1. приемане на нов
член на сдружението; 2. освобождаване на досегашния управител по негова молба; 3. избор на
нов управител на сдружението. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
офиса на сдружението.
2191
3. – Управителният съвет на сдружение „Отворена младеж“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
си на 25.04.2012 г. в 10 ч. в управлението на
сдружението в София 1756, ж. к. Дървеница, ул.
Канарче 6, вх. Б, ап. 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за работата на сдружението за
5-годишния мандат на управителен съвет; проект
за решение – ОС приема отчет за дейността; 2.
приемане на финансов отчет на сдружението за
5-годишния мандат на управителния съвет; проект
за решение – ОС приема финансов отчет; 3. приемане на нови членове на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените членове; 4.
прекратяване на членство на действащи членове;
проект за решение – ОС прекратява членство; 5.
избор на нов управителен съвет; проект за решение – ОС избира управителен съвет; 6. приемане
на промени в устава на сдружението; проект за
решение – ОС приема промени в устава; 7. други.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в управлението на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2194
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7. – Изпълнителният комитет на Федерацията
на независимите синдикални организации от
хранителната промишленост – КНСБ, София,
на основание чл. 42, ал. 3 от устава на федерацията, чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решения № 64 и 67 от
15 – 16.06.2011 г. свиква VII редовен конгрес на 25
и 26.04.2012 г. в 10 ч. в София, бул. България 83А,
хотел „Феста“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на изпълнителния комитет за дейността
на федерацията за периода март 2007 г. – април
2012 г.; 2. доклад на централната ревизионна комисия; 3. приемане на изменения и допълнения
в устава на ФНСОХП; 4. избор на ръководни и
контролни органи на ФНСОХП; 5. приемане на
насоки за дейността на федерацията за периода
2012 – 2017 г.; 6. приемане на решения на конгреса; 7. избор на делегати за конгреса на КНСБ.
Материалите за конгреса са на разположение в
офиса на ФНСОХП в София, ул. Владайска 29.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2175
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волво клуб България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.04.2012 г. в 11 ч. в
Двореца на културата и спорта „Васил Левски“
във Велико Търново при следния дневен ред: 1.
доклад на УС за дейността на клуба през отчетния период 2009 – 2011 г. и отчет на приходите
и изразходваните клубни средства; 2. приемане
на нови членове на сдружението; 3. промени в
устава; 4. избор на членове на УС; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
провеждането на общото събрание се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и се счита за редовно независимо от
броя на явилите се членове.
2139
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по кендо мусо“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 4.05.2012 г. в 19 ч. в София, ж.к. Младост 1,
10 СОУ „Теодор Траянов“, физкултурен салон,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет за 2011 г.; 2. приемане на бюджет
за 2012 г.; 3. приемане на отчет за дейността на
сдружението за 2011 г.; 4. разни.
2323
7. – Управителният съвет на Българската
асоциация по детско-юношеска психиатрия и
свързаните професии – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ОС на асоциацията на
5.05.2012 г. в 11 ч. в София, ул. Георги Софийски
1, УМБАЛ – Александровска, Клиника по детска
психиатрия, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчетни доклади на управителните тела на асоциацията; 2. избор на нови
членове на управителните тела на асоциацията;
3. други. При липса на кворум в обявения час на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред един час
по-късно и ще се счита за законно.
2325
15. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска федерация по
кендо“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на 5.05.2012 г. в 11 ч. в
София, ж.к. Младост 1, 10 СОУ „Теодор Траянов“,
физкултурен салон, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет за 2011 г.;
2. приемане на бюджет за 2012 г.; 3. приемане на
отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 4.
разглеждане въпроса за изключване на членове
на сдружението; 5. разглеждане въпроса за приемане на нови членове на сдружението; 6. разни.
2324
38. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на земеделските производители в
България (АЗПБ)“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на 10.05.2012 г. в 10 ч. в София в сградата
за АЗПБ, ул. Владайска 29, ет. 1, при дневен ред:
промени в устава на АЗПБ. Поканват се всички
членове на асоциацията да присъстват лично или
чрез техни упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
извънредното общо събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на членовете. Писмените материали по
въпросите от дневния ред са на разположение на
посочения адрес на сдружението.
2355
19. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по ориентиране“ (БФО),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена
инициатива свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 11.05.2012 г. в 16 ч. в София
в сградата на МФВС на бул. Васил Левски 75,
заседателна зала на ет. 5, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БФО през 2011 г.; 2.
финансов отчет на БФО за 2011 г.; 3. приемане на
бюджета на БФО за 2012 г.; 4. попълване състава
на контролния съвет на БФО. Поканват се всички
членове на сдружението или упълномощените от
тях лица да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 6 от устава на сдружението събранието ще се проведе от
16,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2326
2. – Управителният съвет на Комисията за
регионално и международно сътрудничество
по проблемите на мобилността и комуникативността на хора с трайни увреждания, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 17.05.2012 г. в 16 ч. в заседателната зала на ул. Константин Преславски 3 в
София при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
КРМСПМКХТУ за 2011 г.; 2. приемане на бюджета
за 2012 г. Материалите за общото събрание са
на разположение в седалището му 10 дни преди
събранието. Регистрацията ще започне в 15 ч. на
17.05.2012 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
2286
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за иновации и нови
технологии“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 28.05.2012 г. в 10 ч. на адреса на
управление на сдружението в София, ул. Филип
Кутев 7, при следния дневен ред и предложения
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за решения към него: 1. приемане на годишен
доклад за дейността за 2010 г.; решение: ОС
приема годишен доклад за дейността за 2010 г.;
2. вземане на решение за одобрение и приемане
на годишния финансов отчет за 2010 г.; решение:
ОС приема и одобрява годишния финансов отчет
за 2010 г.; 3. приемане на годишен доклад за дейността за 2011 г.; решение: ОС приема годишен
доклад за дейността за 2011 г.; 4. вземане на
решение за одобрение и приемане на годишния
финансов отчет за 2011 г.; решение: ОС приема
и одобрява годишния финансов отчет за 2011 г.;
5. изслушване и вземане на решение за освобождаване от длъжност на член на УС, а именно на
зам.-председателя д-р Кирил Калев; решение:
ОС освобождава д-р Кирил Калев от длъжност
член и зам.-председател на УС; 6. изслушване и
вземане на решение за избор на нов член и зам.председател на УС за срок от три години; решение:
ОС избира за член и за зам.-председател на УС
г-н Симеон Хараламбиев Николов за срок три
години; 7. вземане на решение за приемане на
нова редакция на устава на сдружението; решение:
ОС приема нова редакция на устава на сдружението; 8. вземане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2010 г. и 2011 г.; решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на УС на сдружението
за дейността им през 2010 г. и 2011 г.; 9. разни;
решение: ОС възлага на председателя на УС да
предприеме необходимите действия по вписване
на промените и обявяване на актовете съгласно
законовите изисквания. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе от 11 ч. на 28.05.2012 г. на адреса на
управление на сдружението в София, ул. Филип
Кутев 7, при същия дневен ред.
2317
24. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по стрелба с лък, компаунд и
арбалет Банкя 78“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
членовете на сдружението на 11.04.2012 г. в 18 ч.
в гр. Банкя, област София-град, район „Банкя“,
ул. Царибродска 5, в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски“ – зала по стрелба с лък, при
следния дневен ред: 1. финансов отчет и отчет
за дейността през 2011 г.; 2. промени в устава; 3.
освобождаване на председателя по негова молба;
4. избор на нов председател; 5. други.
2357
20. – Управителният съвет на ТД „Побити
камъни“, гр. Белослав, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството
на 15.05.2012 г. в 18 ч. на ул. Стара планина 15
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
финансов отчет на дружеството за 2011 г.; 2. избор
на органи на управление на дружеството – управителен съвет и контролен съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
2187
84. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Сокол – Бяла“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 28.04.2012 г. в 10 ч. в залата на
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ловната база на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. утвърждаване на годишен отчет за 2011 г. и приемане на
финансовия план за 2012 г.; 4. промени в устава
на сдружението; 5. определяне размера за членски
внос за 2013 г.; 6. организационни. При липса на
кворум в определения час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място.
2292
26. – Управителният съвет на СГК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 27.04.2012 г.
в 17 ч. във Варна – Гребна база, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1895
18. – Управителният съвет на Гимнастически клуб „Етър – Юнак“, Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 26.04.2012 г. в 18 ч. в
салона на Младежкия дом на Велико Търново
при следния дневен ред: 1. отчет за изминалия
период; 2. избор на ръководни органи на клуба; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе от 19 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
2327
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Мотоклуб „Бед къмпани“, Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 27.04.2012 г. в 18 ч. във
Велико Търново, ул. Краков 7, в офиса на „БГ
Терм“ – ООД, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на клуба; 2. вземане на решение
за освобождаване на членовете на управителния
съвет и представляващия сдружението; 3. избор
на управителен съвет; 4. избор на председател на
сдружението; 5. преимане на нов устав – изменен
и допълнен; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
след един час независимо от броя на присъстващите.
2328
30. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство на СОУ „Димитър Талев“, Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на членовете на настоятелството
на 27.04.2012 г. в 18 ч. в Добрич, ул. Ген. Г. Попов
16, в учителската стая на СОУ „Димитър Талев“,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
за дейността на сдружението и на ГФО за 2011 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на УС на УН за дейността им до 31.12.2011 г.; 3.
разни – освобождаване и избор на нови членове и
други. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на настоятелите
и на лицата, редовно упълномощени да представляват членовете на сдружението в общото
събрание, ще започне в 17,30 ч. и ще приключи
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в 18 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2316
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна
група – Етрополски Балкан“, Етрополе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 58 – 60 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 9.05.2012 г.
в 14 ч. в гр. Етрополе, Софийска област, в читалище „Тодор Пеев“ при следния дневен ред: 1.
приемане и одобрение на годишен счетоводен
отчет на сдружението за 2011 г.; проект за решение – ОС приема и одобрява годишен счетоводен
отчет на сдружението за 2011 г.; 2. отчет на управителния съвет за дейността през 2011 г.; проект
за решение – ОС приема и одобрява отчета на
управителния съвет за 2011 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет на сдружението
за дейността им през 2011 г.; 4. приемане на нови
членове на сдружението; проект за решение – ОС
приема нови членове на сдружението; 5. изключване
на членове на сдружението; проект за решение – ОС
изключва членове на сдружението; 6. промени в
управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС приема промени в управителния
съвет на сдружението; 7. разни; 8. промяна на
устава на сдружението. Писмените материали са
на разположение на членовете на сдружението
на адрес – гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област, пл. 9 септември 1. При липса на
кворум на основание чл. 62, ал. 2 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и се счита за редовно,
колкото и членове да се явят.
2176
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Академик“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и във
връзка с чл. 19, ал. 1, т. 1 от устава свиква общо
събрание на 20.04.2012 г. в 12 ч. в зала „Академик“ в Пловдив, ул. Константин Величков 92,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода 2008 – 2011 г. включително; проект за решение – ОС приема отчета; 2.
приемане на финансовия отчет на управителния
съвет, контролния съвет и бюджета на сдружението; проект за решение – ОС приема отчета;
3. промяна в устава – увеличаване на броя на
членовете на управителния съвет; проект за
решение – ОС увеличава броя на членовете на
управителния съвет от 7 на 9 и изменя съответно
устава; 4. освобождаване на досегашния състав
на управителния съвет и избиране на нов управителен съвет на сдружението; проект за решение – ОС освобождава досегашния управителен
съвет и избира нови членове на управителния
съвет; 5. освобождаване на досегашния състав на
контролния съвет и избиране на нов контролен
съвет на сдружението; проект за решение – ОС
освобождава досегашния контролен съвет и избира
нови членове на контролния съвет; 6. други организационни; проект за решение – ОС възлага на
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новоизбрания председател на управителния съвет
да впише взетите решения. Общото събрание ще
е законно, ако присъстват повече от половината
от всички негови членове. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на клуба събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
2155
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Аеробика – АМД“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 23.04.2012 г. в
16 ч. в седалището на сдружението в Пловдив,
бул. Дунав 124, Спортна зала „Дунав“, при следния дневен ред: 1. отчети на управителния съвет
и контрольора за дейността на сдружението за
периода 2006 – 2010 г.; проект за решение – ОС
приема отчетите на управителния съвет и контрольора за дейността на сдружението за периода
2006 – 2010 г.; 2. изменение и допълнение на устава
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за изменение и допълнение на устава
на сдружението; 3. освобождаване състава на
управителния съвет и контрольора на сдружението поради изтичане на мандата им; проект
за решение – ОС взема решение и освобождава
състава на управителния съвет и контрольора
на сдружението поради изтичане на мандата им;
4. избор на нов състав на управителния съвет
и председател на сдружението; проект за решение – ОС взема решение и избира нов състав на
управителния съвет и председател на сдружението;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2186
14. – Управителният съвет на сдружение „Ъндърграунд луупс“, Поморие, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.04.2012 г. в
18 ч. в сградата на читалище „Просвета“ в Поморие при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
за 2011 г.; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
промяна в устава; 4. вземане на решение за разпореждане с лек автомобил, собственост на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден и
на същото място от 19 ч. при същия дневен ред.
1915
1. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Настоятелство към Център за работа с деца – Разград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.04.2012 г. в 18 ч. в седалището на
сдружението в Разград, ул. Марица 7, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството през 2011 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на настоятелството през 2011 г.;
3. приемане на бюджет на настоятелството за
2012 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2285
7. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Филип Тотю“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.05.2012 г. в 10 ч. в сградата на НТС – Русе,
бул. Придунавски 6, при следния дневен ред:
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1. отчет за дейността на сдружението през 2011 г.
и отчет за изпълнение на финансовия план за
2011 г.; 2. отчет на КС на ЛРД – Русе; 3. приемане
на финансовите планове за 2012 г.; 4. утвърждаване размера на членския внос за 2013 г.; 5. разни – потвърждаване избора на представителите
на сдружението в ОС на НЛРС – СЛРБ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2388
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Туристическо дружество „Милеви скали“, гр. Септември, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.04.2012 г. в
17 ч. в клуба на сдружението на ул. Любен Каравелов 13 при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 2.
приемане на отчет за дейността на контролната
комисия; 3. приемане на бюджета на сдружението за 2012 г.; 4. избор на ръководни органи
на сдружението: председател на сдружението,
управителен съвет, контролна комисия и делегат за 49 Конгрес на БТС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2288
10. – Управителният съвет на сдружение
„Обединен съюз на пенсионерите към Община
Смолян“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 18.04.2012 г. в 10,30 ч. в Смолян, ул.
Родопи 52, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав; 2. избиране на управителен съвет;
3. приемане на решение за създаване на клонове
към сдружението.
2377
10. – Управителният съвет на Регионална
туристическа асоциация „Родопи“ – Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на членовете на асоциацията
на 26.04.2012 г. в 11 ч. в зала 201 на Областна
администрация – Смолян, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
периода 2009 – 2011 г.; 2. избор на членове на
управителния и контролния съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 12 ч. и при същия проект за дневен ред.
2280
10. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение
частнопрактикуващи дерматовенеролози“, Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 12.05.2012 г. в 11 ч. в седалището на сдружението с адрес на управление: Стара
Загора, ул. Цар Калоян 18, при следния дневен ред:

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

1. приемане на отчета за извършената дейност през
2011 г.; 2. приемане на финансовия отчет за 2011 г.;
3. промени в устава, касаещи броя на членовете на
управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. избор на нов председател на управителния
съвет; 6. избор на нов заместник-председател на
управителния съвет; 7. избор на касиер на сдружението; 8. промяна на адреса на седалището на
сдружението; 9. промяна на адреса на управление;
10. промени в устава, касаещи начина на свикване
на общото събрание; 11. промени в устава, касаещи
правилата за членство в сдружението; 12. избор на
„Представляващ юридическото лице“; 13. промяна
на името на сдружението; 14. приемане на етични
правила за колаборация с фармацевтичните и
козметичните компании; 15. приемане на годишен
график за регионални събирания; 16. създаване на
секция „Асоциирани членове“ за лекари, специализиращи дерматовенерология; 17. промяна на
устава по членове с нов текст; 18. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват и
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
в 12 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
1912
20. – Управителният съвет на Спортен клуб
по спортна гимнастика и акробатика „Светкавица“, Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 25.04.2012 г.
в 17,30 ч. в сградата на УТЦ – Търговище, при
следния дневен ред: 1. освобождаване членовете
на УС от отговорност и избор на нов УС; проект
за решение – ОС приема предложението на УС;
2. приемане на насоки за дейността и бюджет
на клуба за 2012 г.; проект за решение – ОС
приема предложените от УС насоки и бюджет за
2012 г.; 3. разни; проект за решение – ОС приема предложението на УС. 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.
2318
20. – Управителният съвет на сдружение
„Бъдеще за Змейово“, с. Змейово, община Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.04.2012 г. в 18,30 ч. в кметството
на селото при следния дневен ред: 1. избор на нов
управителен съвет и председател на сдружението
(поради изтичане мандата на настоящия УС); 2.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 3. приемане на финансов отчет на
сдружението.
2329
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