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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12
от 28 ноември 2013 г.

по конституционно дело № 9 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, и членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието
на секретар-протоколиста Росица Симова
разгледа в закрито заседание на 11.06.2013 г.
и 28.11.2013 г. конституционно дело № 9 от
2013 г., докладвано от съдията Цанка Цанкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Предмет на разглеждане по делото е искането на президента на Република България за
установяване на противоконституционност на
§ 14 и § 15 от Закона за изменение и допълнение
за Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ЗИДЗУЧК) (ДВ, бр. 27 от 2013 г.)
относно чл. 17, ал. 2, т. 6 и чл. 17а, ал. 1, т. 2
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ЗУЧК) (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.;
посл. изм., бр. 66 от 2013 г.).
По първата част от искането вносителят
поддържа, че разпоредбата на т. 6 на чл. 17, ал. 2
ЗУЧК противоречи на чл. 4, т. 1, чл. 15, чл. 18,
ал. 6 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Твърди,
че оспорената разпоредба, която е между изключенията за неприложимост на правилото на
чл. 17, ал. 1 ЗУЧК, не създава механизми, които
да гарантират, че промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии в
зони „А“ и „Б“ на Черноморското крайбрежие
ще става при баланс между насърчаването

на инвестициите, развитието на регионите и
общините и създаването на условията за устойчиво интегрирано развитие на общините и
устройство на Черноморското крайбрежие; че
развитието на икономиката следва да става по
ясни правила и не за сметка на други конституционни ценности; че посочената разпоредба
при липсата на гаранции за правилно прилагане
създава правна несигурност и възможност за
злоупотреби и това е нарушение на чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Според вносителя Законът за
насърчаване на инвестициите (ЗНИ) предвижда
4 вида сертификати и издаването на сертификат „В“ за общински инвестиции е допустимо
за почти всички сектори на икономиката, а и
непълната правна уредба дава възможност за
различно правоприлагане. Делегирането на
общинските съвети да определят параметрите
на инвестициите, основание за получаване на
сертификат „В“ и предпоставка за промяната
на предназначението на поземлени имоти в
горски територии, не съответства на принципа
на правовата държава и материята следва да се
уреди със закон, а не да се открива възможност
с подзаконов акт да се даде първична уредба.
Според вносителя на искането нарушен е и
чл. 19 от Конституцията законът да създава и
гарантира на всички граждани и юридически
лица еднакви правни условия със стопанска
дейност. Създава се двойствен режим за горските територии, попадащи в зони „А“ и „Б“ на
Черноморското крайбрежие, и тези в останалата
част на страната, тъй като Законът за горите
(ЗГ) не допуска промяна на предназначението
за получилите клас инвестиции. Обществено
оправдано е въвеждането на по-строги мерки
поради националното значение на Черноморското крайбрежие, но не са създадени условия
за балансирано развитие.
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Във втората част на искането се посочва,
че с приемането на чл. 17а ЗУЧК отпада абсолютната забрана за извършване на дейности,
засягащи дюните, и законът допуска изключения в три случая. Вносителят на искането
твърди, че т. 2 на чл. 17а, ал. 1 ЗУЧК противоречи на чл. 4, ал. 1, чл. 15 и чл. 18, ал. 6
от Конституцията. Оспорената разпоредба не
отговаря на конституционното задължение
на държавата да гарантира възпроизводство
и опазване на околната среда и не постига
заявените от законодателя цели за опазване
на дюните. Интензитетът на защитата на дюните в зона „А“ противно на целта на закона
е намалена. Не се държи сметка, че дюните
са публична държавна собственост, която
не може да бъде обявена за частна, и не се
осигурява разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната за
допустимите изключения, като не се отчита
значимостта за обществото на осъществяваната
стопанска дейност. Допуснатото изключение
за обекти на техническата инфраструктура и
тяхното изграждане не държи сметка дали
това са обекти – публична собственост, които се стопанисват и управляват в интерес на
гражданите и обществото, и обекти – частна
собственост, и не е обоснован надделяващ
обществен интерес.
С определението за допустимост на искането
като заинтересувани страни по делото са конституирани Министерският съвет, Върховният
касационен съд, Върховният административен
съд, главният прокурор, министърът на регионалното развитие, министърът на околната
среда и водите, министърът на икономиката
и енергетиката, омбудсманът, Българската
агенция за инвестиции, Асоциацията на българските черноморски общини, Сдружението
за дива природа „Балкани“, Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество
и Българската фондация „Биоразнообразие“.
Постъпили са писмени становища от министъра на регионалното развитие, министъра
на околната среда и водите, министъра на
икономиката и енергетиката, Асоциацията на
българските черноморски общини и Сдружението за дива природа „Балкани“. Останалите
конституирани като заинтересовани страни не
са представили становища.
Министърът на регионалното развитие споделя мотивите на вносителя и след като дава
някои разяснения на разпоредбите на Закона
за насърчаване на инвестициите, посочва, че
инвеститорите сами решават кои насърчителни мерки по ЗНИ биха желали да ползват,
преценявайки доколко тези мерки ще са им
необходими и полезни. Липсата на сертификат
за даден проект в никакъв случай не следва да
е пречка за реализацията му. Сертификатът се
издава в началния етап на самата инвестиция,
на етап инвестиционно намерение, което дава
разумна начална увереност, че проектът ще
бъде осъществен. В становището се посочва,
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че чл. 73, ал. 1 на Закона за горите не съдържа
общо посочване направо да се иска промяна
на предназначението за целите на изпълнение
на сертифицирането на инвестиционен проект,
което означава, че при еднакви сертифицирани
инвестиционни проекти инвеститорът, който
ще изпълнява инвестицията си в горска територия на Черноморското крайбрежие, ще може
да иска промяна на преназначението му, без
да има влязъл в сила общ устройствен план
(ОУП), за разлика от този, чийто проект е в
друга част в страната. Създават се неравноправни условия за осъществяването на една и
съща стопанска дейност, а това противоречи
на изискването на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Има една неопределеност по прилагане
на изключението на чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗУЧК,
която следва да бъде избегната. Сертификатът,
правно уреден в ЗНИ, има за цел обезпечаване на правилното прилагане на мерките,
посочени в закона, и липсата на защитни механизми и това, че в ЗГ основанията за смяна
на предназначението на горски територии са
изчерпателно изброени и е установен разширен
режим на тази възможност. В становището се
посочва също, че задължението на държавата
по чл. 15 от Конституцията намира израз в
чл. 17, ал. 1 ЗУЧК, а изключението по чл. 17,
ал. 2 ЗУЧК следва да представлява форма на
държавна политика в тази сфера.
Министърът на регионалното развитие намира, че мотивите на вносителя на искането
следва да бъдат споделени. Липсата на мерки
и тяхната недостатъчност създава правна несигурност, с което се нарушава чл. 4, ал. 1 от
Конституцията. Непълната нормативна уредба
не изпълнява конституционните изисквания
на чл. 15 от Конституцията за осигуряване и
опазване на околната среда и разумно използване на природните богатства, както и тези
на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, тъй като
от оспорваната разпоредба възниква риск от
нелоялна конкуренция. С разпоредбата на
чл. 17а, ал. 1, т. 2 ЗУЧК се урежда едно от
изключенията от общата законова забрана.
Обектите на техническата инфраструктура
се осъществяват не само и единствено от
държавата, а от различни правни субекти.
Националните обекти са дефинирани в § 1
на допълнителните разпоредби на Закона за
държавна собственост (ЗДС). Те са определени като такива със закон. Инфраструктурни
обекти са обявени за национални с решение на
Министерския съвет. Така е посочено и в § 5,
т. 63 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройство на територията (ЗУТ) – национални са обектите, които получават статут
със закон или акт на Министерския съвет.
Затова, отчитайки наложилата се практика и
характерните особености на обектите с национално значение, в масовия случай обектите
на техническата инфраструктура ще имат
качеството на обекти с национално значение.
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Асоциацията на българските черноморски
общини дава обобщено писмено становище,
като посочва, че само Община Бургас счита
за неоснователно искането на президента. Тя
намира, че твърдяната противоконституционност на чл. 17, ал. 2 ЗУЧК е мотивирана
с несъвършенство в законовата материя, а
именно ЗНИ, регулираща сертифицирането
на инвестициите, без да е поискано обявяване
на конкретните текстове от този закон за противоконституционни, както и необходимостта
от изработването на защитни механизми. Това
не означава противоконституционност, а сочените непълноти в правната уредба могат да
са основания за приемането на допълнителни
правила. Намира, че разпоредбата е насочена
едностранно към инвестициите, без да се държи
сметка за конституционните ценности в чл. 15,
чл. 18, ал. 6, чл. 19, ал. 2 от Конституцията. В
правомощията на парламентарния законодател
е да въведе специфични особености в правния
режим. Решението за имотите, попадащи в зоните „А“ и „Б“ на Черноморското крайбрежие,
само отчита характерните особености на територията и икономическото развитие на черноморския регион, в т. ч. развитието на туризма
и транспорта. Намира, че новият чл. 17а, ал. 1,
т. 2 ЗУЧК гарантира възпроизводство и опазване на околната среда и природните богатства.
Дюните са публична държавна собственост.
Съпоставяйки вида собственост с общите
принципи, регламентиращи строителство в
чужди поземлени имоти по реда на Закона за
устройство на територията, Закона за водите
(ЗВ), Закона за защитените територии (ЗЗТ) и
други приложими закони, ясно е, че не може
да се осъществява инвеститорска дейност от
субектите на стопанска дейност в такива държавни имоти – публична собственост, ако не
бъдат изрично упълномощени от Министерския
съвет. Новият чл. 17а, т. 2 създава само една
възможност за преценка на национално ниво.
Министърът на околната среда и водите
приема искането за противоконституционност
на чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗУЧК като обосновано и
правилно. В ЗНИ, който насърчава инвестиции
в дълготрайни материални и нематериални
активи и създаването на нови работни места,
няма съществени критерии, свързани с опазването на околната среда и общозначимата
полза от такива обекти. Разпоредбата не е
съотносима на обществената значимост спрямо
останалите обекти в разпоредбата на ал. 2,
чл. 17 ЗЧК. По силата на изключението при
липсата на актуален ОУП, за който е извършена
екологична оценка и оценка за съвместимост,
при одобрен ПУП ще могат да се реализират
обекти, включително и в частен интерес, което
на практика ще доведе решението на отделни
случаи да се делегира на местно ниво без защитни механизми. Изключенията по чл. 17а,
ал. 1, т. 2 ЗУЧК следва да се допускат само в
случай на обекти от висока значимост и при
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липса на алтернатива, което ограничение не
е видно от текста на закона.
Сдружение за дива природа „Балкани“ в
своето становище споделя доводите на вносителя на искането. Излага съображения, че
въведеното изключение от общото правило е
толкова широко, че принципното изискване на
ал. 1 на чл. 17 се обезсмисля. Доколкото целта
на това изискване е прилагането на чл. 15,
20 и 21 от Конституцията, несъразмерното
ограничаване на приложното му поле е противоконституционно. Налице е нарушаване на
чл. 15, установяващ принципа на устойчивото
развитие. Той задължава с оглед на конституционните ценности и права по чл. 17, ал. 1
ЗУЧК да се приемат както ПУП, така и ОУП
от органите на изпълнителната и местната власт
и това е правната рамка за реализиране на
прякото прилагане на чл. 15 от Конституцията.
Всяко изключение от общия режим по ЗУЧК
неизбежно ограничава прилагането на чл. 15
от Конституцията. Изключенията трябва да са
във възможно по-тесни рамки, доколкото са
обосновани от други конституционни права и
принципи. Бланкетни норми са недопустими.
Целта е да се намери баланс, а атакуваната
разпоредба позволява на всеки инвеститор
да използва сертификационния режим по
ЗНИ, за да заобиколи изискването на ЗУЧК и
чл. 15 от Конституцията. Има противоречие с
чл. 20 от Конституцията, защото държавните
органи са задължени да създават условия за
балансирано развитие на отделните райони в
страната. Предвидена е йерархия от планове
и схеми с различна степен на конкретност и
обхват. Член 17 цели да предотврати „застрояването на парче“. Като допуска промяна на
предназначението на земите без ОУП, атакуваната разпоредба поставя съответния орган
в невъзможност да изпълни императивната
разпоредба на чл. 20 от Конституцията. Вижда
се противоречие с чл. 21 от Конституцията,
тъй като промяната в преназначението става
в закрито производство, което протича между инвеститора и компетентния „най-често
местния орган“, без да се следва процедурата
на ОУП и промяната на предназначението
на земеделската земя и горите при наистина
доказана нужда. Относно § 15, с който се
създава чл. 17а ЗУЧК, единственото законово условие за всички случаи е наличието на
ПУП. Увреждането на природата противоречи
на чл. 15 от Конституцията и затова следва
да се допуска само в изключителни случаи,
като конституционният баланс може да бъде
намерен само при спазване на процесуалните
и материалните гаранции в процедурата за
приемане на ОУП. Атакуваната разпоредба,
допускаща широко изключение от общата
забрана по ал. 1 на чл. 17 ЗУЧК, обезсмисля
забраната и противоречи на чл. 15 от Конституцията, в приложение на който тя е приета.
На практика според становището забраната по
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чл. 17а ЗУЧК е разрешение за неограничено
урбанизиране на дюните.
Като обсъди данните по делото, съображенията на вносителя на искането и становищата на страните, Конституционният съд
прие следното:
С искането се атакуват като противоконституционни два текста на ЗУЧК, въведени с
§ 14 и § 15 ЗИДЗУЧК (ДВ, бр. 27 от 2013 г.),
съответно разпоредбата на т. 6 на чл. 17, ал. 2
и т. 2, ал. 1 на чл. 17а. И двата текста въвеждат
изключения от общите правила, установени
в посочените членове на закона.
Въпросите, които се поставят, са свързани
със съотношението и възможния приоритет
на изрично посочени в Конституцията принципи, които са от еднакъв порядък, конституционния баланс и защитните механизми в
атакуваните текстове.
В чл. 15 от Конституцията е записано, че
Република България осигурява опазването и
възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и
разумното използване на природните богатства
и ресурсите на страната. Този императив се
отнася до всички дейности и до всички форми
на собственост. На тази основа е изграден и
чл. 55 от Конституцията, закрепващ основното право на гражданите на здравословна и
благоприятна околна среда в съответствие с
установените стандарти и нормативи, както и
задължението им да опазват околната среда.
Законът за устройството на Черноморското
крайбрежие в чл. 1, ал. 2 в съгласие с изискванията на Конституцията посочва, че има за
цел да създава условия за опазване, устойчиво
интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие, разумно използване на
природните ресурси (т. 3), както възстановяване
и опазване на естествения ландшафт (т. 6). Като
зони за териториалноустройствена защита се
създават две охранителни зони: зона „А“ с режим
на особена териториалноустройствена защита
и зона „Б“ със специфични характеристики на
територията и специален режим за опазване на
териториалните и акватериториалните ресурси.
И за двете зони има забранителен и разрешителен режим за извършване на определени
дейности (чл. 10, 11 и 12 ЗУЧК). За осъществяване на строителни и други урбанизиращи
дейности е необходим подробен устройствен
план (ПУП), който се приема от общинския
съвет въз основа на оценка от общински експертен съвет по устройство на територията със
състав, определен в чл. 16 ЗУЧК.
Още при приемането на ЗУЧК (ДВ, бр. 48
от 15.06.2007 г.) неговият чл. 17 има следното
съдържание: „Промяна на предназначението на
земеделски земи и поземлени имоти в горските
територии, попадащи в зона „А“ и в зона „Б“, за
създаване или за разширяване на урбанизирани
територии или за застрояване на отделни или
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на група поземлени имоти се разрешава само
ако това е предвидено с влязъл в сила общ
устройствен план за съответната територия
на общината и одобрен по реда на Закона за
устройство на територията подробен устройствен план.“ Тази разпоредба не е претърпяла
промяна по същество с обсъжданото изменение
на ЗУЧК. Ограничено е само нейното приложно
поле, като е предвидено, че вън от случаите по
ал. 1, чл. 17 ЗУЧК, промяна на предназначението на земеделски земи и поземлени имоти
в горските територии се извършва въз основа
на влязъл в сила подробен устройствен план за
обекти, изброени в десет точки, между които
и „обекти със сертификат за клас инвестиция
по Закона за насърчаване на инвестициите“.
Съпоставката на текста на ал. 1 и текста на
ал. 2 на чл. 17 ЗУЧК показва, че докато по
общото правило разрешение за урбанистична
намеса може да се даде само при наличие на
влязъл в сила ОУП за съответната територия
на общината, то за обектите по ал. 2 на чл. 17
ЗУЧК е достатъчно да има само ПУП. Или,
установява се разширяване на възможността
да се изграждат обекти – посочените в т. от 1
до 10 на ал. 2, без да е необходим ОУП. Така
се разширява възможността да се изграждат
обекти в посочените зони, противно на целта,
заложена в чл. 17, ал. 1 ЗУЧК, да се ограничава
извършването на дейности с неблагоприятно
отражение върху околната среда. При това
положение първостепенно значение добива
установеният от закона критерий, определящ
изключението по ал. 2 на чл. 17 ЗУЧК. Това
е така, защото използването на изключението
открива вероятност за ефект, обратен на целения със ЗУЧК – вместо по-голяма защита от
тази, която той дава за териториите от зони
„А“ и „Б“ от недопустимост и промяна на
предназначението на териториите, тя се намалява, не е постигнат баланс в съобразяване на
икономическите и стопанските изисквания и
екологичните изисквания. Това се отнася преди
всичко за случаите, когато прилагането на изключението се свързва с критерия „сертификат
за клас инвестиции“. Впрочем този критерий
е посочен като единствен в т. 6, ал. 2, чл. 17
ЗУЧК, но той е относим и към обектите от
другите точки по същата алинея, тъй като е
възможно и те да бъдат инвестиции с клас,
определен със сертификат по ЗНИ, но в тези
случаи не този е определящият критерий. В
тази връзка би могло да се обсъжда конституционосъобразността например на изключението
по т. 3, 4 и 7 на чл. 17, ал. 2 ЗУЧК, но това е
вън от искането на вносителя.
Общинският съвет действа по искане на
кмета и е достатъчно, за да се допусне промяната в предназначението на имота, общинският експертен съвет да направи преценка
въз основа на несъотносимия към опазването
на околната среда и поддържането на живата
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природа и нейното разнообразие критерий
„клас инвестиция“, за да се стигне до реализация на инвестиционен проект, който не
съобразява чл. 15 от Конституцията, защото
сертифицирането по ЗНИ не е обвързано с
изисквания от екологично естество.
За извършването на промяна в предназначението на посочените в ал. 1 на чл. 17
ЗУЧК имоти е очевидно, че се изисква кумулативно наличие на ОУП и ПУП. Това е
още по-важно, като се има предвид, че ЗУЧК
е lex specialis спрямо Закона за устройство на
територията и Закона за опазване на околната
среда. И целта е по-силна защита, отколкото
тази, която дават общите закони, като се има
предвид предназначението на ОУП. Според
чл. 104 във връзка с чл. 103, ал. 2 ЗУТ те са
основа за цялостното устройство за териториите на общините, на части от тях или на
отделни населени места с техните землища,
те определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, вида
и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и
обектите на културно-историческото наследство. Ясно е, че те са основа на цялостното
устройство на териториите и те гарантират
устойчиво развитие и благоприятни условия
за живеене, труд и отдих на населението.
Това се подчертава и от обстоятелството, че
неразделна част от общия устройствен план
са правилата, които се изработват и одобряват
едновременно с плана. Въведеното изключение
за промяната на предназначението на имотите да се извършва само с ПУП би довело до
нарушаване на конституционните разпоредби, ако точно и премерено не се определят
критерият и приложното поле, а такова т. 6
на чл. 17, ал. 2 не съдържа.
Съгласно чл. 103, ал. 3 ЗУТ подробните
устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на
отделните имоти. При отсъствие на ОУП се
оказва, че не е осъществена предписаната от
закона комплексна държавна политика по
застрояване на Черноморското крайбрежие.
Нарушенията не могат да се предотвратят
чрез мерките за защита на околната среда
по други относими към териториалното устройство закони, тъй като чл. 17, ал. 2, т. 6
ЗУЧК изключва действието на присъщите
на специализираната правна уредба защити,
предвидени в чл. 17, ал. 1 ЗУЧК, и всичко
онова, което е присъщо и дава ОУП. Следва
да се има предвид, че когато е изработен ПУП,
без да има наличие на ОУП, при изготвянето
на ОУП (неопределено кога в бъдеще) този
общ план ще трябва да се съобразява с вече
изработени и реализирани за имот или група
имоти подробни устройствени планове. Извършва се промяна на предназначението на
имоти, за които се въвежда засилена защита
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(арг. чл. 17, ал. 1 ЗУЧК), а в същото време е
посочен само един критерий, и то икономически, определен единствено от съответните
местни органи. Критериите следва да са в
самия закон, уреждащ изключението, да са
определени от него и да имат отношение към
опазването на околната среда (вж. Решение
№ 11 по к.д. № 13 от 2010 г.), и то при условие на ограничени поначало възможности за
преотреждане и промяна на предназначението
на намиращи се в горски територии зони „А“
и „Б“ земеделски земи и поземлени имоти.
Законът за насърчаване на инвестициите не
може да бъде критерий и основание за приложимост на изключението за осъществяване на
стопанската дейност в посочените територии
на различните общини на Черноморското
крайбрежие поради субективния елемент,
заложен в регламентацията. Това може да се
окаже противно и на изискванията на чл. 19,
ал. 2 от Конституцията.
Конституционно прокламираното право на
благоприятна околна среда – висша ценност
и гаранция за живота и възпроизводството
на поколенията, се противопоставя на друго
конституционно право, а това е недопустимо.
Всички принципи на Конституцията гарантират равенството на правните субекти и са
еднакво защитими. Те действат паралелно и
съвместимо и не трябва да бъдат противопоставяни. Не може едни конституционни
ценности да бъдат за сметка на други, без да
се търси балансът между тях. Точно в това
се изразява и задължението на държавата да
насърчава, защитава, ограничава и балансира чрез различни законодателни мерки за
осъществяване на дейности, вкл. и тези по
инфраструктурата. Именно при регулирането
на отношенията по развитие на Черноморското крайбрежие се вижда необходимостта от
ОУП за преодоляване противоконституционни
практики на нарушаване и заобикаляне на
задължението по чл. 15 и 55 от Конституцията
при решаване на частните случаи.
Именно ОУП е актът, с който съгласно
ЗУТ се променя предназначението на имотите.
ПУП има подчинено положение. Разпоредбите
относно изработването на ОУП са претърпели
многократни промени, но принципът, че той
има определящо значение и че ПУП следва да
отговарят на предвиденото в ОУП, е неизменно в правната регламентация. Позоваването
на изключението означава и изключване на
чл. 124, ал. 2 ЗУТ, който императивно разпорежда, че разрешение за изработване на
проект за ОУП на общините по ЗУЧК се дава
със заповед на министъра на регионалното
развитие (ДВ, бр. 66 от 2013 г.). Следователно
точното очертаване на приложното поле на
изключението по т. 6 на чл. 17, ал. 2 ЗУЧК е
наложително, защото промяната на предназначението, начина и характера на застрояване
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на поземлените имоти само по одобрен ПУП
оказва влияние върху изработването на ОУП
и заобикаляне на обективните критерии за
установяване на условия за устойчиво развитие на териториите и не дава гаранции за
съобразяване на изискванията на чл. 15 от
Конституцията. Такова съобразяване може
да се постигне само ако се установи ясен
и точен, с достатъчно определяеми характеристики за всички нива критерий, които
обосновават нуждата от изключението. Такъв
в атакуваната разпоредба няма, а това противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Изключва се необосновано и координацията
между местната и централната власт относно
дейността по урбанизиране на териториите
на Черноморското крайбрежие, доколкото
само от общинския съвет по предложение на
кмета зависи окончателното решение дали
земеделска земя или поземлен имот в горска
територия ще бъде урбанизиран.
Член 17, ал. 2 ЗУЧК урежда изключение.
Принцип в правото е, че изключенията се
тълкуват и прилагат стриктно (вж. и Решение
№ 18 от 1997 г. по к.д. № 12 от 1997 г.). Ако е
необходимо разширение на приложното поле
на изключението, то се постига чрез друга
правна норма, която изрично обхваща специалния случай. Целта е да се прилага общото
правило и то да се отнася до всички случаи,
които не носят признаците, обусловили създаването, и присъщи на изключението. Затова
и в съгласие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията
трябва случаите, обхванати от изключението,
да имат детерминиращата ги специфика и тя
да е точно и ясно определена, за да не създава двусмислие, съмнения и неопределеност.
Това е необходимо не само от теоретически
съображения, но и с оглед предназначението
и прилагането на изключенията еднакво за
всички случаи. Те имат особености, които
същностно ги отличават и противопоставят
на случаите, подчинени на общата уредба.
Тези особености имат своята рамка и трябва
да се прилагат в граници, които не трябва
да се преминават. Когато тези граници не са
точно и пълно определени, се размива общото
и особеното и по пътя на изключението може
да се стигне до изкривяване, отклоняване и
обхващане на случаи, в които липсва присъщото на изключението. Поради допускането
на често и несъобразено с принципа неоснователно прилагане изключението се превръща
в правило. Така на практика зад формалното
прилагане на изключението се стига до едно
неписано, но използвано като правило правно
положение в противоречие на общия законово
закрепен принцип, от който поради спецификата си е извлечено изключението (Решение
№ 4 от 1999 г. по к.д. № 31 от 1998 г.). Вместо,
ако има недостатък в основното правило или
то е загубило в социален план регулиращата
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си сила, да се извърши промяна и да се установят две правила, които еднакво можем да
отнесем към категорията общи, определеното
от закона основно правило губи качеството
си на общо и основно и се оказва подчинено.
Макар формално да имаме общо правило и
изключение, в реалността на правоприлагането
двете правила добиват положение на еднакво
приложими, което зависи от субективната
преценка на правоприложителя. В правната
действителност се очертава неяснота, субективност и регламентацията губи своята безпротиворечивост и ефикасност. А това пряко
противоречи на принципа на чл. 4, ал. 1 от
Конституцията за управляване на обществените
процеси съобразно изискванията на правовата
държава.
Разглеждан в този аспект, чл. 17, ал. 2 ЗУЧК
и по-специално разпоредбата на т. 6 е типичен
пример за установяване на възможност чрез
изключение да бъде отклонено прилагането
на едно общо правило, чиято категоричност
не трябва да се подлага не само пряко, но и
косвено на съмнение. Изрично е посочено в
ЗУЧК, че разрешение за промяната на предназначението на описани съобразно характеристиката им като земеделски земи и поземлени
имоти на горските територии, попадащи в
зона „А“ и зона „Б“, може да бъде дадено само
при кумулативното наличие на две условия.
Първото – ако това е предвидено в ОУП,
влязъл в сила за съответната територия на
общината, и второто – одобрен по реда на ЗУТ
подробен устройствен план. От това именно
общо правило е предвидено изключението за
промяна на предназначението на земеделските
земи и поземлени имоти в горските територии
в посочените десет случая, когато промяната
може да се извърши „въз основа на влязъл в
сила подробен устройствен план“.
Неслучайно в текста на основната разпоредба е записано, че разрешение се дава
„само“ ако това е предвидено с влязъл в сила
ОУП. Това означава категоричност, точно определяне на предпоставките и границите на
прилагане на разпоредбата. Текстът отразява
разбирането за значението на двата плана и
необходимостта от съвместяване на две основни начала при уреждането на обществените
отношения при промяна на предназначението
на имотите – екологична закрила и частен
и национален интерес, заложени в чл. 15 от
Конституцията, при създаване и разширяване на урбанизирани територии в определени
зони на територията или застрояване в тях.
Възприето е това, което трябва да е типично, което е необходимо и което изиск ва
осигуряването на екологично съобразяване
на човешката дейност при урбанизиране на
територии и недопустимост на отстъпленията
от екологичните изисквания. Затова изменението на чл. 17 ЗУЧК следва да се разглежда
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като засилване и подчертаване на гаранциите
за предотвратяване на посегателствата върху
природата, което е и важна функция на ОУП,
но което не е последователно проведено при
установяване на критерия за изключението
по ал. 2 на чл. 17 ЗУЧК.
По съдържание чл. 17, ал. 2 ЗУЧК не се
отличава от това, което е съдържание на
чл. 109, ал. 3 ЗУТ. Това повторение в двата
закона – ЗУЧК и ЗУТ, е един правен подход,
който не съответства на Закона за нормативните актове, но в случая той показва значението на разпоредбите като изключение от
общо правило. Той все пак е оправдан, тъй
като съгласно общата уредба на ЗУТ чл. 109,
ал. 3 влиза в сила на 1.01.2016 г., а в интерес
на икономическата дейност и насърчаване на
стопанската инициатива по Черноморското
крайбрежие изключението по чл. 17, ал. 2
ЗУЧК вече е в сила (ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г.)
и е приложимо за случаите, обхванати от
атакуваната с искането на президента т. 6
относно обектите със сертификат за клас по
ЗНИ. Влизането в сила в различен момент
на еднакви по съдържание разпоредби, но
в контекста на различни общи текстове и
обхват на двата закона, поставя много въпроси, чието разрешаване засяга баланса на
законовите решения и подлага на съмнение
уредбата и нейната установеност, с което отново се нарушава принципът на чл. 4, ал. 1
от Конституцията (Решение № 8 от 1999 г. по
к.д. № 4 от 1999 г.).
Законът за насърчаване на инвестициите
има за цел да се уредят условията и редът за
насърчаване на инвестициите, дейността на
държавните органи, както и тяхната закрила
чрез финансово и административно подпомагане, публично-частно партньорство и търговски сделки, както и данъчно облекчение по
Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО). Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗНИ министърът на икономиката, енергетиката и туризма
провежда държавната политика в областта на
инвестициите във взаимодействие с органите
на изпълнителната власт. Министърът издава
сертификата за клас инвестиции чрез Българската агенция за инвестиции, която поддържа
информация за издадените сертификати по
реда на ЗНИ (чл. 116, т. 7, чл. 20, ал. 1, т. 3).
В ЗУЧК не е посочено за кои зони се издава
сертификат за клас. Очевидно е, че такъв се
издава за всички зони, като са обхванати в
чл. 17, ал. 1 ЗУЧК – зоните „А“ и „Б“. За тях
са включени и сертификати клас „В“ (чл. 15,
ал. 3 ЗНИ). Това са инвестиционни проекти
с общинско значение, които се насърчават от
кмета на общината с мерките по реда на чл. 22,
ал. 3 ЗНИ. Именно кметът е, който издава
сертификат за инвестиция клас „В“ въз основа
на решение на общинския съвет (чл. 18 ЗНИ)
и тези инвестиции се насърчават по реда на
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чл. 15, ал. 4 ЗНИ. Кметът има правомощия
да определи сертификатите на инвестицията
и да получи сертификат за клас „В“. Така
ще се осъществи дейност по урбанизиране
на територии само въз основа на ПУП съобразно изключението по чл. 17, ал. 2 ЗУЧК с
оглед на икономическите интереси на местно
ниво. Съгласно допълнителните разпоредби в
ЗНИ – § 1, т. 7 и 8, „обект“ е икономически
неделима съвкупност от дълготрайни активи,
които са свързани помежду си физически и
функционално за производство на определен
продукт или продукти. А също „започване
на работа по индивидуален проект“, което
се определя като „започване на строителни
дейности или поръчване или доставяне на
дълготрайни материални или нематериални
активи, с изключение на предварителни технико-икономически проучвания“. Видно е, че
ЗНИ изобщо не третира и под никаква форма
не взема предвид екологичните изисквания,
така че сертификатът за клас не може да бъде
годен критерий, обосноваващ изключението,
и да се пренебрегне изричното изискване,
заложено в ал. 1 на чл. 17 ЗУЧК за изготвен
общ устройствен план.
Народното събрание е приело решение
за налагане на мораториум върху всички
сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на
устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
освен за случаи на инфраструктурни обекти с
местно и национално значение (ДВ, бр. 64 от
19.07.2013 г.). С това решение се спира разпореждането, промяната на предназначението и
строителството в държавни поземлени имоти
в посочените граници и се възлага на Министерския съвет да внесе финансово обезпечена
програма за възлагането и изработването на
специализирани карти за обектите по чл. 6,
ал. 4 и 5 ЗУЧК, както и установява срок на
действието на ограничението до изработването
и приемането на тези специализирани карти
за всеки от обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК,
но не повече от 12 месеца, като в този срок
Министерството на околната среда и водите
трябва да подготви предложение за създаване
на национален парк „Българско Черноморие“.
Мораториумът обхваща устройствените
зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК, т.е. зоните, които
са обект и на чл. 17 ЗУЧК, и тъй като няма
други допълнителни класификационни признаци, това се отнася и за горските територии и попадащите в тях земеделски земи и
поземлени имоти.
А нализът на текста обаче показва, че
мораториумът не е всеобхватен. Дори в зоните „А“ и „Б“ на ЗУЧК се обхващат само
дейностите с държавни имоти. Имотите,
които не са държавна собственост, остават
вън от мораториума. Спазването на еколо-
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гичните изисквания е политика на трайна
защита на околната среда и е недопустимо
чрез разширяването на приложното поле на
изключението по чл. 17, ал. 2 ЗУЧК да се
осуети екологичната защита при имотите,
които не са държавна собственост. Въпросите
от екологично естество имат самостоятелно
значение и се отнасят до всички форми на
собственост, като условията за промяна на
предназначението на имотите в териториите,
указани в чл. 17, ал. 1 ЗУЧК, следва да са
еднакви (арг. чл. 19 и 20 от Конституцията).
Спазването на изиск вани ята на ЗУ ЧК
има първостепенно значение независимо
от формата на собственост. Държавата има
конституционното задължение и отговорност
да осигурява такова законодателство, което
да гарантира осъществяването на правата
по чл. 15 и 55 от Конституцията, а грижата
за околната среда е задължителна на всички
нива на правна регулация. Противното не съответства на разбирането за правовия характер
на държавата. Преценката за необходимост
от изключения от принципа за съхраняване
и възпроизводството на околната среда в
полза на осъществяване на икономическата
дейност следва да се направи в този дух и
затова изключението трябва да е крайно ограничено и да има много сериозни основания
за въвеждането му, нещо, което не се открива
в разпоредбата на т. 6 на чл. 17, ал. 2 ЗУЧК
и свързаните с нея и предпоставящи я други
разпоредби на закона. Постигането на справедливо равновесие между общия интерес и
интереса на индивида от инвестиране и урбанизиране на територии е изискване, което
не може да се обосновава само с наличието
на сертификат за клас по ЗНИ, установяващ
единствено икономически параметри. Необходимо е гарантиране на справедливия баланс
между интересите на обществото като цяло,
на местния интерес, на интереса от осъществяване на правото по чл. 19, ал. 1 и 2 от
Конституцията и на защитата на правото на
всеки на живот, здраве и благоприятна околна
среда (чл. 55 от Конституцията). Нормата на
чл. 17, ал. 2, т. 6 не осигурява този баланс. Не
е достатъчно да се разглежда само отделният
случай на сертифициране за клас по ЗНИ,
както е при изработването на ПУП (т. 6, ал. 2
на чл. 17 ЗУЧК), и да се игнорира екологичният ефект. Следва да се вземат предвид и
общите последици от екологично естество за
множеството случаи, нещо, което може да се
осъществи само чрез ОУП за отделен регион
или селищно образувание. Не може да се
дава вид, че се изпълнява конституционното
изискване чрез използване на изключението,
за да се заобиколи изискването на закона за
ОУП. Неслучайно процедурата по издаването
на ПУП и на ОУП е различна.
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Не е достатъчно също, когато правим
преценка за конституционосъобразността на
атакуваната разпоредба на чл. 17, ал. 2, т. 6 с
оглед чл. 15, 55, чл. 4, ал. 1 от Конституцията, да констатираме post factum, че настъпват
вреди от екологично естество и да се определи
надлежно обезщетение. Целта е да се направи
недопустимо и да се осуети извършването на
дейност, която би нанесла екологични вреди.
Това се отнася не само до екологичните замърсявания, но и до всички дейности, когато се
засягат природните условия на живот. Трябва
не само да се констатират определени факти и
обществото да бъде поставено пред „свършен
факт“, чиито вредни последици да отстранява,
а да не се допусне нарушаване на екологичната
среда по пътя на използване на изключение
от общата нормативна уредба. Член 15 на
Конституцията изрично поставя изискването
за опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието
на живата природа, т.е. изискванията към
държавната политика по екология наравно с
останалите изисквания за развитие на обществените отношения в областта на икономиката
в частния и държавния сектор – осъществяването и осигуряването на разумното използване на природните богатства и ресурсите
на страната. Грижата за околната среда не е
само декларация, а изискване, което цели да
се осигури опазването и възпроизводството
на живота. Всички мерки, които се предприемат в тази насока, трябва да предотвратяват
негативните въздействия, които биха могли да
настъпят, ако не се провежда конституционно
установената политика съобразно чл. 15 и 55
от Конституцията. А виждаме, че в случая,
предмет на настоящото дело, гаранциите от
екологично естество или ги няма в ЗУЧК, или
те са твърде спорни, включително и поради
многопосочното и кръстосано действие на
различните уредби по урбанизация и устройство на територията и нейните зони. Дори и
поради общия принцип, че lex spetialis derogat
legi generali, а специалният закон – ЗУЧК, не
съдържа изрични правила, които да са достатъчна опора за безпротиворечиво тълкуване
и прилагане на изключенията по ал. 2 на
чл. 17 ЗУЧК.
Конституцията брани защитаваните от
нея блага от действия contra legem, но също
и от действия praeter legem. Тя не позволява
да се борави с критерии не само различни
от предвидените и конституционно съобразните (тези по ал. 1 на чл. 17 ЗУЧК), но и с
такива с неопределено и неотносимо към
уредената хипотеза съдържание, което води
до произволно, съобразено само с интереса в
конкретния случай решение. Това се отнася
дори за посочените в чл. 7 ЗУТ случаи, които
обхващат всички територии в зони „А“ и „Б“
на Черноморското крайбрежие. Инвестици-
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онният интерес не следва да се игнорира, но
трябва да се съобразява и гласува по установените процедури, а те не би трябвало да се
заобикалят чрез едно разширително тълкуване на чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗУЧК. Неслучайно в
чл. 124, ал. 2 ЗУТ се посочва императивно, че
е задължителен ОУП в два случая, а именно:
когато обектите са от национално значение и
когато се прилага ЗУЧК. В тези случаи е необходима заповед на централната изпълнителна
власт – министъра на регионалното развитие.
Съчетаването на интересите и обсъждането
на всички въпроси по териториалното устройство, включително и тези от екологично
естество, се постига чрез разпореждането на
централната власт, основано на искането на
общинския съвет, на който на общинско ниво
принадлежи инициативата, представена от
кмета в отговор на искане на инвеститора.
Такова съгласуване не може да се постигне
тогава, когато се използва изключението по
чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗУЧК. Решение, убедително обосновано, което да е в съответствие с
чл. 15 и 55 от Конституцията, може да има
само при спазване стриктно на чл. 17, ал. 1
ЗУЧК. А и текстът на ал. 2 на чл. 17 ЗУЧК
не е така законово развит до степен, изключваща двусмислие и произволна преценка за
прилагането на разпоредбата и вън от действителните рамки на изключението.
Високите обществени очаквания от промяната на ЗУЧК от 2013 г. са свързани с
точно прилагане на разпоредбите му и ограничаване приложното поле на изключенията.
Тълкуването на чл. 17 трябва да бъде с оглед
целта на закона. Затова са създадени и зони
„А“ и „Б“, където се концентрира държавната политика за запазване на българската
природа по Черноморието. Тя се отнася и до
държавните, и до частните притежания, като
частният икономически интерес не може да
доминира до степен да изключи изискването
за ОУП по неустановени и неотносими критерии (Решение № 6 от 1997 г. по к.д. № 32
от 1997 г.). В чл. 52, ал. 3 от Конституцията
е посочено задължението на държавата да
„закриля здравето на гражданите“. Както се
е произнесъл КС, това обхваща и създаването
и запазването на условията на живот, които
природата е създала, а изключенията трябва
да са свързани с жизненоважни потребности
(Решение на КС № 10 от 1995 г. по к.д. № 8
от 1995 г.). Изключението е така дефинирано,
че обхваща множеството, ако не и всички
проекти в посочените хипотези (полу чен
клас инвестиции) и се превръща в правило,
несъвместимо с принципите, върху които се
изгражда регламентацията за устройство на
територията, но и регламентацията на обществените отношения въобще съгласно чл. 4,
ал. 1 от Конституцията. Така формулирано,
изключението по ЗУЧК създава риск и за
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опазване на природата, и за формиране на
икономическите отношения. И противно на
изискването за трайно устойчиво развитие
на Черноморското крайбрежие, практиката
се подчинява на конюнктурни икономически
съображения. Текстът позволява размиване
на защитните механизми на природните дадености и влизане в непродуктивни спорове
с неблагоприятни последици при нарушен
баланс, посочен от самата Конституция.
В заключение Конституционният съд намира, че чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗУЧК следва да
бъде обявена за противоконституционна на
основание чл. 4, ал. 1, чл. 15 и 55 от Конституцията.
По втората част на искането на вносителя
относно чл. 17а ЗУЧК Конституционният съд
съобрази следното:
Определение на „дюни“ се съдържа в § 23 на
допълнителните разпоредби на ЗИДЗУЧК (ДВ,
бр. 27 от 2013 г.), новата т. 4, която определя,
че „Пясъчни дюни“ са образувания, формирани
от насипване на пясъци под въздействие на
вятъра. Основните видове дюни са зараждащи
се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни,
неподвижни дюни с тревна растителност (сиви
дюни) и облесени дюни.“ В § 24 на допълнителните разпоредби е предвидено спирането
на прилагането на ПУП, предвиждащи застрояване в поземлени имоти в границите на зона
„А“, в които попадат пясъчни дюни, освен в
случаите по чл. 17а ЗУЧК. Следователно не се
прави никакво разграничение на вида дюни, а
забраната се отнася до всички видове съгласно
даденото в § 23 определение.
Със създадения нов чл. 17а, ал. 1 ЗУЧК се
въвежда забрана за строителство и поставянето
на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването
на ограничени вещни права върху пясъчните
дюни, попадащи в границите на зони „А“ и „Б“
или в урбанизираните територии на населените
места след границите на зона „А“. Въведени
са изключения за обекти, формулирани в три
точки. В т. 2 са посочени „обекти на техническата инфраструктура“. Това изключение,
което има за основание на разрешението само
наличието на ПУП, обезсмисля забраната и
води до нарушаване на чл. 15 от Конституцията. Обхваща се и инфраструктурата на
частни обекти, което ще доведе (противно на
целите на уредбата и на самото изключение)
до урбанизиране на дюните и тяхното унищожаване. Не е поставено някакво условие, което
да насочва към специфични обстоятелства
или изключителност на случая. Обезсмисля
се самата забрана, още повече, че поначало
се изключва в зона „А“ строителството (вж.
чл. 10 ЗУЧК, а в чл. 17а ЗУЧК), на практика
се стига до неограничено по силата на акт на
местната власт урбанизиране на дюните. Няма
съмнение, че изграждането на обекти на тех-
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ническата инфраструктура може да се окаже
наложително за осъществяване на необходими
и полезни обекти в национален план, за местните териториални общности, за отбраната
и сигурността на страната (например чл. 10,
ал. 4, т. 3 във връзка с т. 2 ЗУЧК, чл. 64, ал. 1,
т. 7 ЗУТ) и др. Дюните, които представляват
по-голяма ценност за обществото, са обект на
специална, още по-засилена защита.
Съгласно чл. 10, ал. 4, т. 8 ЗУЧК техническата инфраструктура в дюните, които са
част от морския плаж, може да бъде само
подземна, а в дюните, които са обявени за
природни забележителности, са забранени
всякакви дейности, които могат да нарушат
тяхното естествено състояние или да намалят
естетическата им стойност (чл. 24 ЗЗТ). Следователно изключението за изграждане на обекти
на техническата структура върху пясъчни дюни
трябва да е поставено под такъв контрол, който, като съобразява обществения интерес, да
не допусне случайни, субективни и свързани
само с икономическа изгода съображения да
обосноват прилагането на изключението.
Разпоредбата на чл. 17а, ал. 1, т. 2 ЗУЧК
цели защита от неоправдано от гледна точка
на обществения интерес застрояване и използване, което би разрушило и унищожило ландшафта. Затова не е достатъчно да се използва
като критерий „техническа инфраструктура“
по глава четвърта от ЗУТ. Трябва да се подчертае необходимостта от предприемането на
действия и осъществяването на стопански дейности и чрез допълнителен критерий, който да
покаже изключителността и невъзможността
по друг начин да се удовлетворят потребности, свързани с техническото устройване на
територията, определена като „дюни“.
Конституцията изисква държавната политика при осъществяване на дейности, свързани
с околната среда, да бъде съобразена едновременно с всички ценности и изисквания
на чл. 15 от Конституцията. Тази политика
на интегриране съответства и на определението, дадено в допълнителните разпоредби
в Закона за опазване на околната среда – § 1,
т. 1, която определя околната среда като комплекс от естествени и антропогенни фактори
и компоненти, които се намират в състояние
на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота,
здравето на хората, културното и историческото наследство, както и на определянето
в § 1, т. 2 „опазване на околната среда“ като
комплекс от дейности, които са насочени към
предотвратяване на деградацията на околната
среда, към нейното възстановяване, запазване
и подобряване.
Всяко засягане на интегритета на дюните
представлява такава деградация на околната
среда, защото прави невъзможно възобновяването им и уврежда непоправимо природ-
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ната среда и природните екосистеми. Този
окончателен и непредотвратим резултат от
човешката дейност противоречи на целта на
правното уреждане на всички въпроси на
околната среда, регулирането на което следва
да отговаря на чл. 15 от Конституцията. Затова и по отношение на т. 2 на чл. 17а ЗУЧК
важат разсъжденията, направени във връзка
с първата част на искането по това дело.
Преследваната легитимна цел, каквато
поначало е изграждането и поддържането на
надлежна инфраструктура, трябва да е подчинена и съобразена с разумната пропорционалност и съвместяване на отношенията от
икономически и урбанистичен характер с тези
по съхраняването на природните дадености
и среда. Общото посочване и определение
„обекти на техническата инфраструктура“
в т. 2 е недостат ъчно. Изк лючението по
чл. 17а, т. 2 ЗУЧК следва да се допуска само
в случай на обекти с висока значимост и при
липса на алтернатива, което ограничение не
е видно от текста на закона. Когато законът
установява едно право, трябва да съобразява
всички обстоятелства и да даде и гаранциите за неговото осъществяване. Характерът
на това изключение „задължава Народното
събрание да се възползва от него само когато
са налице достатъчно сериозни основания
и основателни причини“ (Решение № 18 от
1997 г. по к.д. № 12 от 1997 г.). Това правило с още по-голямо основание следва да се
съблюдава, когато е установен принцип и се
допускат изключения. Противното би означавало несъобразяване с нормата на чл. 4, ал. 1
от Конституцията (Решение № 8 от 1999 г.
по к.д. № 4 от 1999 г.). Няма съмнение, че
чл. 17, ал. 1 ЗУЧК установява принципа, а
изключението трябва да бъде пълно и ясно
посочено и обосновано в разпоредбата и да
се отчетат екологичните измерения, за което
текстът на чл. 17а ЗУЧК не дава гаранции.
В за к л ючен ие Конс т и т у ц ион н и я т с ъд
приема, че чл. 17а, ал. 1, т. 2 ЗУЧК е в противоречие с чл. 4 и чл. 15 на Конституцията.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на
Република България Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни чл. 17,
ал. 1, т. 6 и чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
(обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; с посл. изм., бр. 66
от 2013 г.).
Съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков,
Кети Маркова, Анастас Анастасов са подписали решението с особено мнение.
Председател:
Димитър Токушев
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ОСОБЕНИ МНЕНИЯ

по конституционно дело № 9 от 2013 г.
На конституционните съдии Благовест Пунев,
Румен Ненков и Анастас Анастасов
Подписахме решението с особено мнение,
тъй като считаме, че искането на президента
на Република България е неоснователно и
трябваше да бъде отхвърлено изцяло по следните съображения:
І. Относно принципите на конституционната проверка
Според нас взетото с мнозинство решение
не е изградено върху ясно и категорично изразени правни принципи и позиции. Общото
между чл. 17 ЗУЧК и чл. 17а ЗУЧК е, че са
насочени към стесняване на възможностите
за прекомерно и необосновано застрояване
на територията на Черноморското крайбрежие, което, от една страна, може да прегради
надлежното изпълнение на задължението на
държавата по чл. 15 от Конституцията да
осигури опазването и възпроизводството на
околната среда, поддържането и разнообразието
на живата природа и разумното използване на
природните богатства и ресурсите на страната, а
от друга – поставя в опасност осъществяването
на основното право на гражданите по чл. 55 от
Конституцията на здравословна и благоприятна
околна среда. Въпреки различието в отделните
обекти на специален правен режим (имоти в
горските територии и пясъчни дюни) по своето
съдържание и последици двете разпоредби несъмнено засягат упражняването в пълен обем
на гарантираното с чл. 17, ал. 1 – 3 от Конституцията право на собственост, като в една или
друга степен ограничават неговите носители
в начина на използване на притежаваните от
тях имоти и извършването на разпоредителни
действия с тях така, както намерят за добре.
С оглед на чл. 57, ал. 2 от Конституцията
упражняването на правото на собственост
наистина може да бъде ограничавано, стига
ограничението да е въведено със закон, да е
необходимо за постигане на конституционно
легитимна цел и да е пропорционално средство
за защита на застрашените конституционни
ценности (вж. Решение № 2 от 31.03.2011 г. по
к.д. № 2 от 2011 г.). В този смисъл е и трайно
установената практика на Европейския съд
по правата на човека по чл. 1 от Протокол
№ 1 към Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (Решение от
25.10.1989 г. по делото Allan Jacobson, Решение
от 19.12.1989 г. по делото Mellacher и други,
Решение от 28.09.1994 г. по делото Spadea и
Scalabrino и др.).
Разгледани от гореизложените позиции,
чл. 17 ЗУЧК и чл. 17а ЗУЧК по своето съдържание съставляват установени със закон
ограничения на правото на собственост, които
без съмнение са насочени към постигане на
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конституционно оправдани цели – ефективно
изпълнение на задължението на държавата да
съхрани околната среда и природните богатства
на страната (чл. 15 от Конституцията) и обезпечаване на основното право на гражданите
на здравословна и безопасна околна среда
(чл. 55 от Конституцията). По-сложен обаче
е въпросът, дали ограничението на основното
право отговаря и на принципа на пропорционалността (съразмерността), който изисква
да е наложително за отбраната от опасността
и да предвижда прилагане на най-мекото,
подходящото според обстоятелствата средство
за отбрана. Оспорените с искането части от
чл. 17 ЗУЧК и чл. 17а ЗУЧК смекчават основното, общото стесняване на упражняването
на правото на собственост съобразно волята
на неговия носител, като визират изключения
от най-тежкия ограничителен режим чрез използване на друго средство за обезпечаване на
същата конституционно оправдана цел. От тази
гледна точка спорът за тяхното съответствие
с Конституцията трябваше да бъде решен на
основата на отговора на въпроса, дали разгледани съвкупно с другите съществуващи
правни инструменти, гарантират ефективна
реализация на легитимната законодателна цел
или осуетяват нейното постигане.
ІІ. Относно искането за установяване на
противоконституционност на чл. 17, ал. 2,
т. 6 ЗУЧК
Предмет на ограничаване по чл. 17 ЗУЧК
е пром яната по административен ред на
предназначението на земеделските земи и
поземлените имоти в горските територии на
Черноморското крайбрежие, насочена към
създаване или разширяване на урбанизирани
територии или застрояване на отделни или на
група имоти. Същевременно същата категория
имоти попада и под режимите на особена защита по Закона за опазване на земеделските
земи (ЗОЗЗ), съответно – Закона за горите
(ЗГ), които съдържат подробни регламенти
на реда и условията за промяна на тяхното
основно предназначение (вж. глава пета от
ЗОЗЗ и раздел V от глава трета на ЗГ). Тези
режими продължават да са приложими и при
новата редакция на чл. 17 ЗУЧК (ДВ, бр. 27
от 2013 г.), доколкото с нея не са създадени
специални правила. Фактически чл. 17 ЗУЧК
установява особени предпоставки за разрешаване на такава промяна по отношение на
горските имоти (земеделски земи и поземлени
имоти) в обсега на Черноморското крайбрежие, като обвързва издаването на разрешение
с предвижданията по общите и подробните
устройствени планове, а при наличието само
на подробен устройствен план – със статута и
спецификите на изчерпателно посочени обекти,
чието застрояване е поискано от съответните
заинтересувани лица.
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Важно е да се отбележи, че когато са
включени в защитените територии по Закона
за защитените територии (ЗЗТ) и защитените
зони по Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), визираните в чл. 17 ЗУЧК имоти са
обект на още по-ограничителни мерки срещу
промяна на тяхното предназначение с оглед
на бъдещото им застрояване.
С искането не е оспорена конституционосъобразността на ал. 1 на чл. 17, която изрично
допуска промяна на предназначението на земеделските земи и поземлените имоти в горските
територии на Черноморското крайбрежие „за
създаване или за разширяване на урбанизирани територии или за застрояване на отделни
или на група поземлени имоти“ въз основа на
съчетанието от влязъл в сила общ устройствен
план и одобрен подробен устройствен план по
реда на Закона за устройство на територията
(ЗУТ). Вносителят очевидно се е солидаризирал
с тезата на законодателя, че в тази хипотеза
общественият интерес от надлежното изпълнение на ангажимента на държавата по чл. 15 от
Конституцията и обезпечаването на основното
право на гражданите по чл. 55 от Конституцията е защитен в достатъчна степен. При това,
въпреки различията от процедурен и съдържателен характер, двата вида устройствени
планове, освен че се одобряват от един и същ
орган – общинския съвет, равностойно трябва
да обезпечават здравословна и благоприятна
околна среда, поддържане на разнообразието
на живата природа и разумно използване на
природните богатства и ресурсите на страната
(вж. в този смисъл Решение № 3 от 21.03.2012 г.
по к.д. № 12 от 2011 г.). Затова в тази насока
законодателството наред със специфичните
правила съдържа общовалидни за всички устройствени планове предписания и изисквания
(примерно по чл. 117, ал. 1 и чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
чл. 30, ал. 1 ЗБР и пр.).
В ал. 2 на чл. 17 ЗУЧК е визирана възможността за промяна на предназначението
на земеделските земи и поземлените имоти в
горските територии, попадащи в зона „А“ и
в зона „Б“ на Черноморското крайбрежие, с
оглед на бъдещото им застрояване въз основа
на влязъл в сила подробен устройствен план,
без за тях да е налице и общ устройствен план.
Законодателят е приел, че това е допустимо, но
само за обекти, изчерпателно посочени в десет
точки, сред които е и оспорената с искането
т. 6 („обекти със сертификат за клас инвестиция
по Закона за насърчаване на инвестициите“).
Всички допълнителни изисквания към специфичните характеристики на съответните имоти
не са свързани с обезпечаване на изпълнението
на задължението на държавата по чл. 15 от
Конституцията и основното право на гражданите по чл. 55 от Конституцията, а отразяват
случаи, при които застрояването е необходимо
за постигане на значими общественополезни

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

цели и е икономически оправдано, като това
важи и за подлежащата на конституционен
контрол част от чл. 17, ал. 2 ЗУЧК. Следователно още поначало посочването на различните
видове обекти, чието предназначение може да
бъде променено само въз основа на подробен
устройствен план, не излиза от рамките на
допустимата законодателна целесъобразност и
не поставя проблема с накърняване на конституционно признати ценности и основни права.
С оглед на гореизложеното не споделяме
виждането на вносителя на искането, фактически възприето от мнозинството съдии при
постановяване на решението по това дело, че
въвеждането на оспорената т. 6 в ал. 2 на чл. 17
ЗУЧК е за сметка на други конституционни
ценности и принципи, в частност – че обуславя
абдикация на държавата от задълженията є
да осигури здравословна и безопасна околна
среда за своите граждани и да опази природните богатства на страната. Правните гаранции за надлежното изпълнение на тези нейни
задължения по отношение на Черноморското
крайбрежие в условията на чл. 17, ал. 2 ЗУЧК
се съдържат в специалните законови разпоредби, свързани с подготовката, изработването
и одобряването на съответните подробни
устройствени планове, както и с другите ограничения за строителство в защитени зони и
територии. При липсата на общ устройствен
план за незастроените имоти, включително
и намиращите се в горските територии, подробният устройствен план може да бъде само
специализиран по смисъла на чл. 111 ЗУТ
(чл. 18, ал. 1, т. 4 ЗУЧК), а от това следва, че
трябва да решава както отделни специфични
устройствени проблеми, така и аналогично на
общия устройствен план да обхваща структурни
части от територията на общината, дори и да
се отнася за отделни имоти. Особено съществено е, че след промените в ЗУЧК (ДВ, бр. 27
от 2013 г.) плановете се приемат от експертен
съвет, в който участват и представители на
регионалните служби на Министерствотото на
околната среда и водите, Министерството на
земеделието и храните и Министерството на
здравеопазването (чл. 16, ал. 2 ЗУЧК). Нещо
повече, могат да се одобрят след задължителна
процедура за екологична оценка по реда на
ЗООС, която съставлява задължителна част
от съответния план (чл. 19, ал. 5 ЗУЧК). Подробните устройствени планове трябва да са
съобразени и със забраните и ограниченията
за строителство в обявените защитени зони по
Закона за биологичното разнообразие (чл. 30,
ал. 1 ЗБР), както и с аналогичните забрани и
ограничения по чл. 17а ЗУЧК по отношение на
пясъчните дюни, включително и онези, които
не подлежат на засилена защита по Закона
за защитените територии. Що се отнася до
промяната на предназначението на горските
поземлени имоти, попадащи в защитените
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територии по ЗЗТ, като резервати, национални
паркове, природни забележителности (включително пясъчни дюни), поддържани резервати,
природни паркове и защитени местности, то
може да се извърши само по специалния ред
на глава трета от Закона за защитените територии (чл. 4, ал. 1, изр. 2 ЗЗТ). Следователно
действащото законодателство предвижда достатъчно мерки за екологическа защита, които
не се накърняват от оспорената самостоятелна
възможност по чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗУЧК подробният устройствен план да се отнася за обекти
със сертификат за инвестиция по ЗНИ.
Няма основание да се приеме, че от т. 6 на
създадената с § 14 на ЗИДЗУЧК нова ал. 2 на
чл. 17 ЗУЧК, допускаща промяна на предназначението на земеделските земи и поземлените
имоти, намиращи се в горските територии, на
основата на предвиждане по подробен устройствен план за обекти със сертификат за клас
инвестиции по ЗНИ, произтича ограничение
на надлежното изпълнение на задължението
на държавата по чл. 15 от Конституцията или
накърняване на основното право на гражданите по чл. 55 от Конституцията. Оспорената
разпоредба е предназначена единствено да
обслужи целта на законодателя да предотврати
продължителната и скъпа процедура по разработване и одобряване на подробни устройствени
планове по необосновани искания за промяна
на предназначението на имоти, които са частна
собственост. Сертифицирането на инвестиционния проект за строителство върху определен
имот не е нищо друго освен положителна
оценка за неговите качества от гледна точка
на финансова и материална обезпеченост, повишаване на трудовата заетост, икономическа
целесъобразност и ефективност и т.н.
Доводът на вносителя на искането, че правомощията на местната власт по сертифициране
на инвестиционни проекти с общинско значение
са установени в нарушение на Конституцията,
поначало не може да бъде разгледан по същество в това производство, защото процедурата
по ЗНИ не е оспорена, поради което е извън
предмета на конституционния контрол. Не
могат да бъдат споделени и останалите съображения за противоконституционност, основани
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Обстоятелството, че ЗУЧС не решава въпросите за контрола върху изпълнението на инвестиционните
проекти, които могат да обусловят създаването
на подробен устройствен план, предвиждащ
промяна на предназначението на земеделски
земи и поземлени имоти в горските територии, не обуславя заключение за нарушаване
на принципите на правовата държава. Тези
въпроси са извън предмета и целите на законовото регулиране, посочени в чл. 1 и 2 ЗУЧК.
Правилно в искането е посочено, че една от
основните цели на ЗУЧК е да създаде условия
за опазване, устойчиво интегрирано развитие
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и устройство на Черноморското крайбрежие,
но с обявяването є законодателят не е поел и
задължението в същия устройствен закон да
установи необходимите правни гаранции за
реализирането на инвестиционните проекти
съобразно предвидените в тях срокове и размер
на инвестициите. Проблемът за изпълнението на тези проекти е свързан с комплекс от
правни и фактически действия, които следват
одобряването на съответния устройствен план
(например учредяване на право на строеж в
полза на инвеститора, когато не е собственик
на имота, издаване на строителни разрешения, привличане на работна сила и финансов
ресурс и т.н.). Би било невярно обаче да се
твърди, че действащото законодателство е
индиферентно към него и не търси способи
и начини за решаването му. Например при
сключване на договор за строеж върху недвижим имот – частна държавна или общинска
собственост, неизпълнението на инвестиционния проект задължително се включва в самия
договор като основание за развалянето му с
всички неблагоприятни последици от това за
неизправната страна (чл. 22а, ал. 3 ЗНИ), а
глава шеста „а“ от ЗНИ възлага на конкретни
длъжностни лица от централната и местната
изпълнителна власт контрола по изпълнението
на всички инвестиционни проекти. Отделно
чл. 78, ал. 3, т. 2 ЗГ предвижда погасяване
на правата на лицата, в полза на които е
постановена промяна на предназначението
на поземлените имоти в горските територии,
ако строителството в тях не е започнало в
определените със същата разпоредба срокове.
Аналогично, отменяне или изменяне на решението за промяна на предназначението на
земеделска земя при отпадане на нуждите от
застрояване или при настъпване на промени
в обстоятелствата, при които е издадено, се
предвижда в хипотезите по чл. 35, т. 2 и чл. 36,
ал. 2 ЗОЗЗ.
Намираме, че разпоредбата на чл. 17, ал. 2,
т. 6 ЗУЧК не накърнява принципа на правовата държава по смисъла на чл. 4, ал. 1 от
Конституцията, защото логически се вписва в
цялостния правен ред, без да създава условия
за противоречива тълкувателна практика. По
отношение на земеделските земи и поземлените
имоти в горските територии на Черноморското
крайбрежие тя установява оправдан от конституционна гледна точка баланс между възможността за промяна на тяхното предназначение
въз основа на подробен устройствен план,
когато са публична държавна или общинска
собственост (по силата на неоспорената с искането т. 5 на чл. 17, ал. 2 ЗУЧК), и възможността
при аналогични условия да бъде променено
предназначението на същата категория обекти,
когато са частна собственост, макар и допълнително изисквайки сертифицирането им за
клас инвестиция по ЗНИ.
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Вносителят на искането твърди още, че
точка 6 на чл. 17, ал. 2 ЗУЧК противоречи на
изискването по чл. 18, ал. 6 от Конституцията
държавните имоти да се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото.
Очевидно се имат предвид обектите, които са
частна държавна собственост, защото оспорената разпоредба се отнася само за частни
имоти, тъй като за публичната собственост е
приложима неоспорената точка 5 на чл. 17,
ал. 2 ЗУЧК. В искането не са развити други
доводи за накърняване на обществения интерес при управлението и стопанисването на
държавните имоти освен в контекста на чл. 15
и 55 от Конституцията. По-горе са изложени
съображения за тяхната неоснователност, които
не се налага да бъдат повтаряни.
Конституционосъобразността на чл. 17,
ал. 2, т. 6 ЗУЧК се критикува и от позицията
на изискването по чл. 19, ал. 2 от Конституцията законът да създава и гарантира на всички
граждани и юридически лица еднакви правни
условия за стопанска дейност. Веднага трябва
да се подчертае, че това изискване не е насочено към постигане на фактическо равенство
между икономическите субекти, което би било
несъвместимо с принципите на свободната
стопанска инициатива в конкурентна среда
при отчитане на интересите на потребителите.
Предназначено е единствено да осигури равно
правно третиране при осъществяване на сходна по съдържание икономическа дейност. В
досегашната си практика Конституционният
съд многократно е подчертавал, че предписанието по чл. 19, ал. 2 от Конституцията
няма абсолютен характер и принципно не
изключва възможността за въвеждане на диференцирани правни режими в специфични
стопански сфери, насочени към постигането
на обществено приоритетни и значими цели,
стига да не се нарушава равенството на стопанските субекти пред закона (Решение № 15
от 21.12.2010 г. по к.д. № 9 от 2010 г., Решение
№ 3 от 21.03.2012 г. по к.д. № 12 от 2011 г.,
Решение № 3 от 13.04.2006 г. по к.д. № 4 от
2006 г. и др.). В случая диференциацията се
основава на ясно определен критерий, а създадената уредба е еднакво обвързваща за всички
физически и юридически лица от съответната
група. Същественото е, че оспорената разпоредба на чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗУЧК не накърнява
равенството пред закона, тъй като поставя при
еднакви правни условия всички, които са готови
да инвестират средства и труд в икономическа
дейност на територията на Черноморието, без да
установява конституционно неоправдани предимства и привилегии. Тя съставлява елемент
от цялостния специален устройствен режим,
създаден със ЗУЧК, като остава в рамките на
позволената от Конституцията законодателна
целесъобразност, основана на изключителното
значение за българското общество на Черно-
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морското крайбрежие – едновременно като
природна ценност и като място за общополезна
икономическа активност. В тази връзка с нея
не се засяга и задължението на държавата по
чл. 20 от Конституцията да създава условия
за балансирано развитие на отделните райони
на страната.
Наистина възможността за промяна на
предназначението на горски имоти, която
е предмет на разглеждане в това производство, може да се приложи и по отношение на
обработваеми земеделски земи, като това е
валидно и за всички останали, неоспорени от
вносителя хипотези, визирани в ал. 2 на чл. 17
ЗУЧК. Като цяло законодателното решение е
съобразено с предписанието на чл. 21, ал. 2,
изр. 2 от Конституцията – промяната да се
допуска по изключение при доказана нужда и
при условия и по ред, определени със закон.
Оспорената разпоредба не изключва общите
изисквания по глава пета от ЗОЗЗ – обвързване
на разрешението на компетентния административен орган с продуктивните качества на
земята и целите на промяната (чл. 17, ал. 1
ЗОЗЗ), провеждане на специални процедури
за промяна на предназначението на поливни
площи и земи с по-високо качество, както и на
земи, в които попадат пясъчни дюни (чл. 23,
ал. 1 и 4 ЗОЗЗ) и т.н. По силата на закона
изискуемите подробни устройствени планове
могат да бъдат само „специализирани“, а с тях
по принцип се решават отделни устройствени
проблеми по отношение на структурни части
от територията на общината (чл. 111 ЗУТ).
Затова при разработването и приемането им
задължително трябва да се установи такава
нужда от застрояване, която да е в синхрон с
обществения интерес.
В заключение, съобразявайки предмета
на регулиране и поставените законодателни
цели, не можем да се съгласим с тезата на
мнозинството, че ЗУЧК задължително трябва
да изчерпва всички гаранции за изпълнението
на задълженията на държавата по чл. 15 от
Конституцията и защитата на основното право
на гражданите по чл. 55 от Конституцията.
Според нас няма никаква пречка екологичните проблеми, свързани с използването на
територията на Черноморското крайбрежие,
да бъдат решавани и със специализираните
закони, които отчитат специфичните характеристики на съответните обекти. Същественото
е, че като цялостна система от правни норми
съществуващата уредба е еднопосочна и непротиворечива, поради което прилагането є не
е свързано със сериозни затруднения. В тази
връзка по-горе сме изложили и съображения,
че оспореното изключение по чл. 17, ал. 2, т. 6
ЗУЧК, мотивирано от постигането на устойчиво интегрирано развитие и устройство на
съответната територия, не обезсмисля и не
поглъща общото ограничение по чл. 17, ал. 1
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ЗУЧК. Затова не приемаме и виждането, че
с въвеждането му се нарушава принципът на
правовата държава по смисъла на чл. 4, ал. 1
от Конституцията.
ІІІ. Относно искането за установяване на
противоконституционност на чл. 17а, ал. 1,
т. 2 ЗУЧК
С точка 2 на ал. 1 от създадени я със
ЗИДЗУЧК нов чл. 17а ЗУЧК е предвидено
изключение от принципната забрана за строителство и поставяне на преместваеми обекти
и съоръжения, промяна на предназначението и
учредяване на ограничени вещни права върху
пясъчните дюни, попадащи в границите на зона
„А“ и „Б“ или в урбанизираните територии на
населените места след границите на зона „А“,
когато с влязъл в сила подробен устройствен
план е предвидено изграждане на обекти на
техническата инфраструктура. Изключението
смекчава въведеното общо ограничение на
правото на собственост, като очевидно е насочено към обезпечаване на социалния характер на държавата, прокламиран в преамбюла
на Конституцията. Например изграж дане
на елементи на техническа инфраструктура
може да се окаже наложително за здравно и
санитарно-хигиенно обслужване на морските
плажове, за водноспасителна дейност и т.н.
(чл. 10, ал. 4, т. 3 във връзка с т. 2 ЗУЧК)
или за осъществяване на брегоукрепителни,
брегозащитни и геозащитни мероприятия
(чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗУТ). Същевременно прилагането на оспорената разпоредба е обвързано
с комплекс от други законоустановени мерки,
насочени към изпълнение на задължението
по чл. 15 от Конституцията и реализация на
основното право на гражданите по чл. 55 от
Конституцията. В този случай също са валидни
общите гаранции за опазване на природните
богатства – приемането на подробния устройствен план от експертен съвет, в който участват
представители на специализираните централни
ведомства (чл. 16, ал. 2 ЗУЧК), и обвързването
му със задължителна екологичната оценка по
ЗООС (чл. 19, ал. 5 ЗУЧК). Нещо повече, дюните, които представляват по-голяма ценност
за обществото, са обект на специална, още
по-засилена защита. Съгласно чл. 10, ал. 4, т. 8
ЗУЧК техническата инфраструктура в дюните,
които са част от морския плаж, може да бъде
само подземна, а в дюните, които са обявени
за природни забележителности, са забранени
всякакви дейности, които могат да нарушат
тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност (чл. 24 ЗЗТ).
Следователно изключението за изграждане на
обекти на техническата структура върху пясъчни дюни е поставено под държавен контрол,
който съобразява обществения интерес.
Разпоредбата на чл. 17а, ал. 1, т. 2 ЗУЧК съставлява елемент на система от законодателни
мерки, насочени към защита на черноморските
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дюни срещу неоправдано от гледна точка на
обществения интерес застрояване. Формулирана е ясно чрез използване на утвърденото
в законодателството понятие за „техническа
инфраструктура“ по глава четвърта от ЗУТ.
Затова не създава опасност от противоречиво
тълкуване, което би подкопало принципа на
правовата държава по смисъла на чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Обратно, хипотетичното
уважаване на искането да бъде обявена за
противоконституционна би довело до състояние на правна несигурност, защото тогава
ще възникне въпросът за приложимостта на
свързани правни разпоредби (например разпоредбата на чл. 10, ал. 4, т. 8 ЗУЧК), които
са извън очертаните от вносителя рамки на
конституционен контрол.
Не приемаме и развитата в искането теза,
че оспорената разпоредба подкопава стопанисването и управлението на държавните
имоти в интерес на гражданите и обществото
(чл. 18, ал. 6 от Конституцията). В разрез с
конституционния принцип за равноценност на
различните форми на собственост е аксиоматичното определяне на държавата като добър
стопанин, който чрез своите представители
винаги действа в защита на публичния интерес,
за разлика от останалите носители на правото
на собственост, които упражняват правото на
собственост само за да задоволят собствените си
икономически интереси, без да се съобразяват
с правата на другите. Такова предварително,
безусловно разделяне на носителите на различните видове собственост не намира опора
в Конституцията, а в редица случаи се опровергава и от обществената практика. Затова
необходимите правни гаранции за защита на
конституционни ценности, като осигуряването
на здравословна и безопасна околна среда и
разумното използване на природните богатства,
трябва да бъдат адресирани към всички лица,
които упражняват правото на собственост,
без това да съставлява пречка за отчитане на
съответните специфики.
ІV. Заключение
Поемайки риска да бъдем критикувани
(разбира се, без всякакво основание), че мнението ни обслужва индивидуални или групови
икономически интереси за сметка на запазване на природата и здравето на гражданите,
намираме за необходимо да обобщим, че при
създадената нова уредба специализираният
подробен устройствен план, съчетан с особени
правила за разработване на съответния проект
и задължителност на екологичната експертиза,
не съдържа по-малки, а напротив – по-големи
гаранции за опазване на подлежащите на защита конституционни ценности от гаранциите, произтичащи от общия устройствен план.
Конституционният контрол е абстрактен и
не може да отчита опасностите, които биха
възникнали от неизпълнението на правно ре-
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гламентираните задължения на отговорните
длъжностни лица и хората с властнически
позиции, призвани да осигурят на българските
граждани чиста природа и здравословна околна
среда. Такъв риск съществува в еднаква степен
и когато се залага на предпоставката „влязъл
в сила общ устройствен план“. Недопустимо е
обаче конституционният контрол да изхожда от
презумпцията за недобросъвестност на представителите на властта – както централната,
така и местната.
Решението, взето с гласовете на мнозинството съдии, е израз на необяснима за нас
непоследователност в практиката на Конституционния съд. Не е толкова отдалечено времето,
когато с Решение № 3 от 21.03.2012 г. по к.д.
№ 12 от 2011 г. съдът по същество прие, че е
недопустимо стопанските субекти да бъдат
ограничавани във възможността да развиват
не по-малко рисковата за околната среда
дейност, каквато е съхраняването и предварителното третиране на отпадъци, единствено
на основата на изискване за наличие на общ
устройствен план, чието приемане не зависи
от тях. Изрично е приел, че конституционно
оправданата цел може да се постигне чрез
„мерки, които нямат такъв драстичен характер“,
насочени към балансиране на интересите на
инвеститорите с „интересите на обществото
от защита здравето на хората и опазване на
околната среда и съобразяване на интереса на
общините и държавата, без противопостяване“
(вж. заключителната т. 10 от мотивите). Тези
съждения са напълно валидни и по това конституционно дело, но указват на основания за
отхвърляне на искането на вносителя, а нe за
уважаването му.
С решението по това дело фактически се
оценяват като противоконституционни всички
изключения, при които може да се промени
предназначението на горските имоти, намиращи се в обсега на Черноморското крайбрежие, или да се извършва ново строителство
в морските дюни само на основата на влязъл
в сила подробен устройствен план. Макар и
без изрично да са обявени за противоконституционни, с оглед на тълкуването, дадено от
Конституционния съд, не трябва да се прилагат още и цялата ал. 2 на чл. 17 ЗУЧК (освен
изрично обявената за противоконституционна
т. 6), както и чл. 17а, ал. 1 ЗУЧК в частта относно изключенията по т. 1 и 3. Това е напълно
логично, защото например сама по себе си
промяната на основното предназначение на
горски обект с национално или регионално
значение, който е публична собственост, не съдържа по-малък екологичен риск от промяната
на предназначението на обект, сертифициран
по ЗНИ, както и изграждането на обекти с
национално значение или специални обекти,
свързани с отбраната и сигурността на страната, не е по-малко рисково за околната среда
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от изграждането на обекти на техническата
инфраструктура. Впрочем от постановеното
решение следва заключение за принципна
противоконституционност и на намиращите се
извън обсега на конкретния конституционен
контрол разпоредби на чл. 109, ал. 2 и 3 ЗУТ,
чието влизане в сила е отложено за 1.01.2016 г.
Ако законодателят своевременно не се съобрази
с промененото виждане на Конституционния
съд, като отмени съответните правни норми,
ще създаде ситуация, която е несъвместима с
принципа на правовата държава по смисъла
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Румен Ненков
Анастас Анастасов
На конституционния съдия Кети Маркова
Подписах решението по пункт 2 от искането
на президента на Република България с особено мнение, тъй като не приемам позицията
на мнозинството съдии за обявяване на противоконституционност и на разпоредбата на
чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Съображенията ми са следните:
Според мен несъобразена с принципа на
правовата държава, прогласен с преамбюла и
чл. 4, ал. 1 от Конституцията, с чл. 15 и чл. 55
от Основния закон, е единствено разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗУЧК, но не намирам
основание този извод да бъде отнесен и към
втората оспорена с искането норма – тази на
чл. 17а, ал. 1, т. 2 от същия закон. Споделям
изцяло съображенията на вносителя, възприети
и от мнозинството съдии в приетото решение,
а именно, че предназначението на атакуваната разпоредба е да предотврати и елиминира
възможността за неоправдано застрояване и
използване на териториите с пясъчни дюни,
като държи сметка за защита на обществения
интерес. По мое виждане обаче тази легитимна цел е обезпечена достатъчно ефективно,
пълноценно и непротиворечиво в рамките на
приложимото действащо законодателство. В
този аспект считам, че не би могъл да се изведе
еднозначно и убедително изводът за колизия
на разпоредбата на чл. 17а, ал. 1, т. 2 ЗУЧК с
визираните конституционни норми.
Член 15 от Конституцията вменява задължение за държавата да осигурява опазването и
възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа,
като използва разумно природните богатства
и ресурсите на страната. Казано с други думи,
чрез развитието на законодателството държавата следва да осигури оптималния баланс
между защитата на околната среда (изразено
най-общо) и развитието на инвестиционния
процес, в частност изграждането на техническата инфраструктура.
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Същественият въпрос в тази част на настоящия конституционен спор е дали и доколко
би могло да се приеме, че уреденото с чл. 17а,
ал. 1, т. 2 ЗУЧК изключение от общото правило в закона за забрана на строителството
и поставянето на преместваеми обекти и
съоръжения, промяна на предназначението и
учредяване на ограничени вещни права върху
пясъчните дюни, попадащи в границите на зона
„А“ и „Б“ или в урбанизираните територии
на населените места след границите на зона
„А“, когато с влязъл в сила устройствен план
е предвидено изграждането на обекти на техническата инфраструктура, има характера на
противоконституционно. Считам, че формално
погледнато, макар с атакуваната разпоредба да
е безспорно смекчаването на една абсолютна
забрана на строителството във визираните
територии, само това не е достатъчно, за да
се приеме безкритично изводът за нейната
противоконституционност. Намирам, че тя
следва да бъде разглеждана и тълкувана не
изолирано, а съвкупно с останалите законови
норми, уреждащи тази материя и съдържащи
се както в други нормативни актове – Закона
да устройство на територията (ЗУТ), Закона
за защитените територии (ЗЗТ), Закона за
опазване на околната среда (ЗООС), така и в
редица неоспорени текстове на самия ЗУЧК.
Техническата инфраструктура, дефинирана
от ЗУТ, е по-общото понятие, което обаче може
да има различни свои конкретни проявления,
а за една значителна част от тях поначало
липсва основание да бъдат противопоставяни
на обществения интерес. Не споделям тезата,
че действащото законодателство не поставя
никакви условия, които да уреждат специфични обстоятелства или изключителност
на случая, което би довело като резултат до
урбанизиране на дюните и тяхното унищожаване, най-малкото защото в множество други
разпоредби такива условия се съдържат, и то
с изрично и подробно формулирани изисквания. Така например чл. 10, ал. 4, т. 8 ЗУЧК
допуска изграждането единствено на подземна
техническа инфраструктура в дюните, които
са част от морския плаж. Още по-строго по
отношение на дюните, обявени за природни
забележителности, е ограничението, въведено
по чл. 24 ЗЗТ, с което се забраняват всякакви
дейности, които могат да нарушат тяхното
естествено състояние или да намалят естетическата им стойност.
По-нататък интерпретацията на оспорената
разпоредба изисква нейното тълкуване чрез
използването на всички възприети от теорията
и практиката допустими способи – систематическо, граматическо, логическо, историческо.
Обективната оценка за конституционност на
нормата с оглед спецификата на урежданата
материя изисква нейното разглеждане в комплекс и с режима по чл. 10 ЗУЧК, с който
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тя очевидно е синхронизирана, установяващ
различни хипотези на забраните, изключенията и допустимите инфраструктурни обекти
и съоръжения, ситуирани на територията на
морските плажове и извън нея. Още повече
че разпоредбата на чл. 10, ал. 2, т. 1 ЗУЧК е
отменена със същия ЗИДЗУЧК (ДВ, бр. 27 от
2013 г.), с § 15 на който е създаден новият чл. 17а
от същия закон, предмет на конституционния
спор. Съпоставката на двата текста предпоставя извода, че формулираната по силата на
отменената норма забрана е възпроизведена
в чл. 17а, ал. 1 ЗУЧК, и то с по-широк обхват
в сравнение с отменената редакция. Предвидените изключения от общото правило са
изцяло съобразени с цитираните вече разрешения по чл. 10 ЗУЧК. Ето защо в контекста
на цялостната действаща законодателна уредба
не намирам аргументи, с които дефинитивно
да бъде отречено изграждането например на
брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни съоръжения, на такива, предназначени за
здравно и санитарно-хигиенно обслужване,
за нуждите на националната сигурност и
отбраната на страната, за осигуряване на
безопасността на корабоплаването и т.н. Друг
е въпросът, че съобразно характеристика на
различните категории обекти на техническата
инфраструктура те могат да се окажат и такива
с национално значение (чл. 17а, ал. 1, т. 1 ЗУЧК)
или специални обекти, свързани с отбраната
и сигурността на страната (чл. 17а, ал. 1, т. 3
от същия закон), към които разпоредби няма
претенции за противоконституционност.
В този смисъл считам, че с втората част на
приетото решение мнозинството съдии дава
неправилна по мое мнение интерпретация на
съотношението между нормите на чл. 10 и
чл. 17а ЗУЧК, заключавайки, че с последната
на практика се разрешава строителството в
дюните, респ. тяхното урбанизиране, създаващо реален риск за непоправимо увреждане на
природната среда, които първата визирана разпоредба забранява (по отношение на зона „А“).
Разпоредбата на чл. 17а, ал. 1, т. 2 ЗУЧК
следва да се разглежда като елемент на едно
по-глобално, комплексно нормативно решение
на проблема за защитата на околната среда,
развиващо на законово ниво конституционния
принцип на чл. 15 и намерило систематично
проявление в различните нормативни актове.
Така анализирана и преценена, се оказва, че
оспорената норма нито толерира, нито допуска произволното застрояване на територията,
определена като дюни. Напротив, по законодателен път държавата е установила достатъчно
надеждни защитни и контролни механизми,
чрез които да осъществи преследваната легитимна цел при отчитане на баланса между
различните конституционни ценности и правата
на гражданите и юридическите лица – правото
на благоприятна околна среда, от една страна,
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и, от друга – регулирането на определени категории човешка дейност, вкл. по изграждането
на инфраструктурата, разглеждано в корелация
с правото на собственост и със задълженията
на държавата по чл. 15 от Конституцията.
Липсва противоречие и между оспорената
разпоредба и принципа на правовата държава, прогласен с преамбюла и чл. 4, ал. 1 на
Конституцията. Не споделям извода за недостатъчност в общото посочване и определение
„обекти на техническата инфраструктура“ в
т. 2 на чл. 17а, ал. 1 ЗУЧК. Според мнозинството съдии тази формулировка позволява
правилото да бъде елиминирано от неясно
регламентирани изключения при надделяване
на субективни икономически интереси над
конституционните задължения на държавата
да осигурява опазването и възпроизводството
на околната среда и правото на гражданите
на здравословна и благоприятна околна среда,
но както беше изтъкнато по-горе, обективните параметри на съществуващите забрани
(респ. обхватът на разрешените за изграждане
обекти върху съответните територии), както и
гаранциите и контролът за съблюдаването им
следва да се търсят и в другите текстове на
закона (вж. чл. 17а, ал. 2 ЗУЧК), а така също
и в действащата приложима нормативна база.
Не намирам аргументи, с които успешно
да бъде защитена тезата за противоконституционност на дадена разпоредба само защото
тя не осигурява в пълнота правната регулация
на конкретни обществени отношения, които
се явяват предмет на няколко отделни закона.
Вярно е, че много по-лесно за правоприлагането
е, когато законодателят е уредил съответната
материя изцяло и с един нормативен акт. Освен
че това невинаги е практически възможно, на
базата на съвкупността от формалните и материални елементи, формиращи многопластовото
съдържание на конституционния принцип за
правовата държава, Конституционният съд
последователно е извел основните критерии
(разбира се, при отчитане спецификата на всеки
отделен казус), въз основа на които следва да
се прави оценката за конституционност на конкретна законова норма. Коренно различна би
била правната ситуация, ако оспорената норма
се окажеше част освен от силно разпокъсана
и несистематизирана правна уредба, която
дори и разглеждана в своята цялост съдържа
съществени и непреодолими противоречия
и очевидно не изпълнява конституционните
критерии за гарантиране на правопорядъка
в държавата, на правната предвидимост и
сигурност и за съблюдаване на основните
принципи в законодателството (вж. Решение
на Конституционния съд № 9 от 1994 г. по к.д.
№ 11 от 1994 г., Решение № 5 от 2000 г. по к.д.
№ 4 от 2000 г., Решение № 1 от 2007 г. по к.д.
№ 9 от 2006 г.).
Конкретният казус обаче не е такъв. В
тази връзка е необходимо да бъде припомнена
известната и възприета от правната теория
и практиката позиция на Конституционния
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съд, че не следва да се допуска принципът за
правовата държава да бъде неприсъщо натоварван (вж. Решение № 1 от 2005 г. по к.д. № 8
от 2004 г.). Обратното би довело до абсурдния
резултат всяко дори несъществено законодателно несъвършенство да бъде квалифицирано
като противоконституционно. Регулирането на
визираната категория обществени отношения
на законово ниво в случая удовлетворява посочените изисквания наред с тези за определеност,
яснота и недвусмисленост, не създава риск
от противоречиво тълкуване, осигурявайки
необходимите работещи механизми и институциите, на които е възложено изпълнението
на регламентираните правила.
Предвид всички изложени дотук съображения считам, че в частта, с която се иска
обявяване на противоконституционност на
чл. 17а, ал. 1, т. 2 ЗУЧК, искането следваше
да бъде отхвърлено като неоснователно с
решението по съществото на настоящия конституционен спор.
Конституционен съдия:
Кети Маркова
8969

РЕШЕНИЕ № 13
от 28 ноември 2013 г.

по конституционно дело № 14 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, и членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието
на секретар-протоколиста Милена Петрова
разгледа в закрито заседание на 28 ноември
2013 г. конституционно дело № 14 от 2013 г.,
докладвано от съдиите Благовест Пунев и
Пламен Киров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 7 от
Конституцията.
Делото е образувано на 23 май 2013 г. по
искане на 48 народни представители от 42-рото
Народно събрание.
В искането си вносителите оспорват законността на проведените на 12 май 2013 г. избори
за народни представители за 42-рото Народно събрание, което обосновават с допуснати
съществени нарушения на изборния процес.
Според него тези нарушения се отнасят до
провеждането на изборите в Република Турция
и могат да се систематизират в следните групи:
1. Незаконно откриване на 86 избирателни
секции в Република Турция.
2. Откриване на изборния ден и провеждането на изборите при непълен състав на
секционните избирателни комисии (СИК) – с
по двама или трима членове.
3. Дописване на избиратели, вписани в
изборния ден под чертата на избирателните
списъци на 86 избирателни секции в Република
Турция, които не са имали право да гласуват
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и/или не са разполагали с валиден български
документ за самоличност, с който да удостоверят самоличността си.
4. В деня преди изборите в квартали, населявани от компактни маси български турци, са
минавали лица, представящи се за служители
на турската държава, и са събирали „за справка“ личните карти на избирателите, които са
им били върнати на края на изборния ден с
уговорката „да знаеш, че си гласувал“.
5. При дописване под чертата в 86 избирателни секции в Република Турция са били
попълвани номерата на невалидни български
документи за самоличност и не са били попълвани графите, където се вписват номерата
на валидни такива на гласоподавателите.
6. Допускане до гласуване в 86 избирателни
секции в Република Турция на лица, които не
са разполагали с валидни български документи
за самоличност.
7. Неподписване (неудостоверяване на
верността) от страна на председател или друг
упълномощен член на 86 СИК в Република
Турция на допълнителните страници на избирателните списъци, където под чертата са
дописвани явилите се в изборния ден гласоподаватели.
8. Подаване на повече от 935 гласа в избирателни секции в Република Турция, с което
значително се надвишава установеният в
Решение № 2 от 16.02.2010 г. по к.д. № 10 от
2009 г. технологичен максимум за възможен
брой гласуващи лица в една секция.
9. Дублиране (дву- и повече кратно гласуване) на лица в избирателните секции, които се
намират на територията на Република Турция,
поради липса на механизъм на контрол. В тази
връзка се поддържа от вносителите, че няма
пречка един гласоподавател да гласува във
всичките 86 секции и това да остане незабелязано. На практика според тях има многократно
гласуване на един и същи избирател в две и
повече секции на територията на един град.
10. Голяма част от подписите върху секционните протоколи са фалшиви, а друга част
са подписи на лица, които не са вписани като
членове на СИК.
11. До гласуване са били допускани лица,
без да попълнят изискващите се от Изборния
кодекс (ИК) книжа.
Според вносителите на искането е налице
връзка между посочените изборни нарушения
и опорочаване на вота на избирателите, което
се отразява на подадените за всяка парламентарно представена партия или коалиция
действителни гласове, т. е. те се разпределят
по нов начин между политическите субекти,
като съответно обуславят ново разпределение
на мандатите между тях. Като се позовават на
допуснатите нарушения на чл. 45, ал. 2, чл. 74,
ал. 1 и ал. 4, т. 1 и 2, чл. 195, ал. 3, чл. 197,
ал. 1 и 6 ИК, вносителите правят искане да
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се обявят за незаконни изборите за народни
представители, проведени на 12.05.2013 г. във
всичките 86 избирателни секции на територията
на Република Турция, като при разпределение
на мандатите от Централната избирателна
комисия (ЦИК) да отпаднат подадените в тях
общо 60 090 действителни гласа за всички политически партии. Поради това вносителите
на искането молят ЦИК да извърши ново
определяне на изборния резултат и след като
се съобрази с решението на Конституционния
съд, да извърши ново преразпределение на
мандатите в 42-рото Народно събрание.
В подкрепа на искането се представят доказателства.
Производството е във фазата по разглеждане
на искането по същество.
С определение от 13.06.2013 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането на 48 народни представители
от 42-рото Народно събрание за оспорване на
законосъобразността на изборите за 42-рото
Народно събрание, проведени в 86 избирателни секции в Република Турция, и е допуснал
следните доказателства:
1. Заверени преписи от избирателните списъци и секционните протоколи за гласуването
във всички избирателни секции в Република
Турция, както и да се предоставят от нея резултатите от възложената с Решение № 2505НС от 29.04.2013 г. проверка по чл. 26, ал. 1,
т. 23 ИК на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
към Министерството на регионалното развитие за установяване на случаите на гласуване
на избиратели повече от един път във всички секции в Република Турция, както и на
гласуване на лица, непритежаващи активно
избирателно право – непълнолетни, поставени
под запрещение или изтърпяващи наказание
„лишаване от свобода“.
2. Справка от Министерството на вътрешните работи (МВР), включително и чрез Министерството на външните работи (МВнР), което
да извърши проверка колко от включените
в избирателните списъци и гласували лица
от секциите в Република Турция разполагат
с валиден документ за самоличност и колко
от гласувалите, които нямат такъв, са подали
заявление за издаване на нови документи до
12 май 2013 г.
3. Информация от извънредния и пълномощен посланик на Република България в
Република Турция за организацията и реда на
гласуване в избирателните секции на територията на Република Турция, включително за
броя на кабините за гласуване в избирателните
секции и дейността на СИК.
Със същото определение, допълнено с определение от 24.09.2013 г., с което са приети
изисканите писмени доказателства, Конститу-
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ционният съд е назначил тройна експертиза
със задача да даде заключение по следните
въпроси:
– колко от избирателите, включени в основния избирателен списък във всичките 86
секции в Турция, са гласували в изборния ден
и колко от тях не са участвали в изборите;
– каква е общата бройка на гласувалите в
Турция лица по избирателните списъци и по
протоколите на СИК;
– колко лица са включени в избирателните
списъци, без за тях да са попълнени изискващите се данни от документа за самоличност – номер на лична карта или паспорт и ЕГН;
– в колко избирателни секции в Република
Турция са гласували повече от 935 избиратели
и каква е общата бройка на гласувалите в тези
секции над 935;
– как е разпределен вотът на избирателите – действителни и недействителни гласове,
както и съответно действителни гласове,
подадени за различни политически партии и
коалиции от партии;
– дали допълнителните страници на избирателните списъци в секциите в Република
Турция, където под разделителната линия са
дописвани явилите се в изборния ден избиратели, са подписани от председателя или друг
упълномощен член на СИК.
С определение № 5 от 26.09.2013 г. Конституционният съд е присъединил за разглеждане в
общо производство к.д. № 15 от 2013 г. към к.д.
№ 14 от 2013 г., като това общо производство
ще се проведе под номера на по-рано образуваното дело. В мотивите на определението за
съединяване на производствата е прието, че то
е допустимо с оглед частичната идентичност
на предмета на двете дела, а именно оспорване
законността на изборите, проведени на 12 май
2013 г., във всички 86 избирателни секции в
Република Турция, както и на ангажираните от
вносителите на искането еднакви доказателства
в негова подкрепа. Както се посочи по-горе,
идентичният предмет по двете дела се отнася до
законността на изборите в Република Турция,
с което се изчерпва предметът на к.д. № 14 от
2013 г. преди съединяването му с к.д. № 15 от
2013 г. С последното се иска цялостно оспорване като незаконни на изборите за народни
представители от 42-рото Народно събрание,
проведени на 12 май 2013 г. Искането по това
дело е мотивирано със съображения за допуснати многобройни, съществени и груби нарушения на Конституцията и Изборния кодекс
(ИК) в избирателните секции на територията
на страната. Вносителите на искането, по което
е образувано к.д. № 15 от 2013 г., поддържат,
че са извършени следните нарушения:
1. Лоша организация, грешки в работата
и неподготвеност на избирателните комисии,
недостатъци на изборните книжа, които водят
до опорочаване на волята на избирателите.
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2. Допуснати множество съществени нарушения от секционните избирателни комисии
(СИК) при установяване на изборните резултати, изразяващи се в неправилно определяне
на действителните и съответно на недействителните бюлетини.
3. Незаконосъобразно извършване на поправки в протоколите на СИК след тяхното
съставяне.
4. Доп уснат и същест вени г решк и п ри
съставянето на протоколите на районните
избирателни комисии (РИК), което води до
опорочаване на крайния изборен резултат.
5. Недопустима агитация в деня за размисъл.
6. Отпечатването на около 350 000 бюлетини
за гласуване в печатницата в гр. Костинброд
извън общата поръчка, водещо до съмнение,
че с подобни бюлетини е съществувала възможност за манипулиране и фалшифициране
на изборния резултат.
С определение от 11 юни 2013 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество това искане и е допуснал доказателствата на вносителите, приложени към самото
искане – копия от протоколи на секционни и
районни избирателни комисии. Освен това Конституционният съд е приел доказателствените
искания на вносителите и е изискал от ЦИК
да предостави резултатите от възложената с
Решение № 2505-НС от 29.04.2013 г. проверка
по чл. 26, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс на
Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие за установяване случаите на гласуване в нарушение на
правилата на Изборния кодекс, включително
за гласуване на избиратели повече от един
път в избирателните секции. Уважено е и
направеното искане ЦИК да предостави заверени копия от протоколите на СИК и РИК
в Седми изборен район – Габровски, Трети
изборен район – Варненски, Шести изборен район – Врачански, Втори изборен район – Бургаски, Десети изборен район – Кюстендилски,
Двадесет и четвърти изборен район – София,
Седемнадесети изборен район – Пловдивски.
С оглед на извършеното съединяване на
дела и приети доказателства в раздел А на
решението Конституционният съд се произнася по първоначалния предмет на к.д. № 14
от 2013 г., а в раздел Б – по специфичния за
присъединеното към него к.д. № 15 от 2013 г.
предмет, отнасящ се до оспорване законността
на изборите на 12 май 2013 г. в СИК в Република
България, изброени от вносителя в искането
му, по което е образувано това дело, както и
по законността на изборите като цяло.
А. По искането за оспорване законността
на изборите за 42-рото Народно събрание,
проведени на 12 май 2013 г., във всички 86
избирателни секции в Република Турция.
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Във връзка с това искане са постъпили становища от конституираните като заинтересовани
страни в производството Фондация „Младежка
толерантност“, Асоциация „Прозрачност без
граници“ и от министъра на външните работи.
В становището на фондацията се поддържа, че искането е неоснователно, което се
аргументира с липса на данни за наличие на
изборните нарушения, твърдени от неговите
вносители. Според него избирателните секции
в Република Турция са образувани в съответствие с приложимия закон – ИК, и решенията
на ЦИК, съставите на СИК са попълнени с
членове на парламентарно представените партии, самите избирателни секции са образувани
и цялостната организация на изборите е осъществена в изпълнение на правомощията на
ръководителя на българското дипломатическо
представителство в тази държава, а дейността
на СИК се е осъществила при наличие на законови гаранции за тяхната законосъобразност в
присъствието на наблюдатели и представители
на политическите партии и коалиции, вкл. при
отчитане на резултатите от преброяване на
подадените бюлетини. Относно твърдените в
искането изборни нарушения се поддържа, че
те не са обосновани с посочване на конкретни
законови норми, които са били нарушени с
тяхното извършване, като самите нарушения
не са достатъчно конкретизирани.
В становището на Асоциацията „Прозрачност без граници“ са изложени резултатите
от извършеното от нея наблюдение върху
различните видове изборни нарушения – организационни, незаконна агитация, купуване
на гласове и контролиран вот, които се отнасят обаче до изборите в страната, но не и до
проведените в избирателните секции на територията на Република Турция, относими към
предмета на искането, по което е образувано
първоначалното к.д. № 14 от 2013 г.
В становището на министъра на външните
работи се поддържа, че искането е неоснователно, тъй като не са установени конкретни нарушения, които опорочават изборите в Република
Турция. В тази връзка се заема позицията, че
твърденията в искането в посочения смисъл
са голословни и не указват за нарушаване на
изборния процес, още повече, че дори да има
допуснати такива нарушения, при невъзможност да се идентифицират гласовете, подадени
за отделните партии, такава констатация не е
достатъчна да мотивира касиране на изборите
в 86 избирателни секции в Република Турция.
Конституционният съд, за да се произнесе,
съобрази следното:
Организацията на произвеждането на изборите в Република Турция според грамата
от българското посолство в Анкара е била
осъществена съгласно ИК от ръководителите
на дипломатическите и консулските представителства на България в тази страна, като въз
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основа на подадените заявления за гласуване
са били изградени избирателни секции в градовете, в които могат да гласуват желаещите
да участват в изборите. Създадената със заповед на посланика Временна работна група
за подготовката и провеждането на парламентарните избори на територията на Република
Турция е извършила необходимата дейност по
информиране на заинтересованите български
граждани в тази страна за участието им в
изборите, както и за условията за изпращане
на заявления за гласуване и реда за изготвяне
на избирателните списъци. В определения от
закона срок преди изборния ден информацията
за подадените заявления за гласуване е била
подадена до ЦИК. Временната работна група
е предложила на посланика броя и местата на
избирателните секции, както и кандидатите
за членове (редовни и резервни) на СИК. С
оглед броя на избирателните секции са били
открити 86 такива на територията на Република
Турция, като е било съобразено, че те трябва да
бъдат образувани в близост до адреса на пребиваване на включените в съответния списък
избиратели. Броят на откритите избирателни
секции съобразно чл. 74 ИК е в съответствие с
броя на подадените заявления. Изборният ден
в Република Турция е започнал и завършил в
указаните срокове. В българското посолство
не са постъпили сигнали за дописване на избиратели, които не са имали право да гласуват,
или избиратели, които не са разполагали с
валидни български документи за самоличност
или са били дописвани под разделителната
черта, без да попълнят декларация. В грамата
се обяснява, че назначаването на деветчленни
комисии на СИК и ползването на два паравана е позволило в някои от секциите броят
на гласоподавателите да надхвърли 935 броя
гласували лица в една секция. Всички СИК
са приключили в 20 часа на изборния ден,
без да го продължат поради това, че всички
желаещи да участват в изборите в Република
Турция са дали своя глас до този час.
Във връзка с назначената с определението
по допускане за разглеждане по същество на
искането за оспорване законността на изборите
в Република Турция експертиза е изслушано
заключение на вещите лица Цветана Чуклева, Иларион Иларионов и Петър Божков по
поставените от Конституционния съд задачи.
Вещите лица, които поддържат изводите в
писменото си заключение в съдебно заседание,
са направили след извършеното от тях проучване на изборните материали от секциите
в Република Турция следните констатации:
По първата поставена задача на експертизата
отговорът е, че след извършеното преброяване
по основните списъци на всичките 86 секции в
Република Турция на лицата, отразени в тези
списъци, техният брой значително надвишава
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този на лицата, упражнили правото си на глас
(таблица 1, представляваща неразделна част
от заключението).
Според заключението по втората поставена
задача е констатирано, че броят на гласувалите лица в Турция по избирателни списъци е
65 241, а според протоколите на СИК е 66 186
(разлика от 975) – в таблица 2 са отразени
бройките по отделните секции. Констатирано
е, че в преобладаващия брой случаи няма съществена разлика между бройките по списъци
и протоколи, като единици са секциите, в
които тези разлики са десет или повече гласа.
В съдебно заседание вещите лица правят уточнението, че тези разлики освен пренебрежими
относно изборния резултат, са резултат и на
неволни неточности, допуснати от СИК при
отразяване на гласувалите – задраскани двойно
гласували или грешно отразени, при което са
броени тези в лявата колона по протокола,
без да се забележи, че те са били заличени
като избиратели.
По третата задача след проверка на избирателните списъци експертизата е констатирала,
че в графите „ЕГН“ и „документ за самоличност“ в основната част от случаите данните
са коректно отразени. Случаите, когато тази
информация липсва, са отразени по секции
и бройки в приложената таблица 3, като в
някои от протоколите в графа „забележка“ е
отразявано, че лицето гласува със задграничен паспорт поради масовото легитимиране
на избирателите с лични карти с оглед на
по-дългия срок на валидност на последните в
сравнение със срока за валидност на паспортите. Според заключението на експертизата
липсата на коректни данни за ЕГН и документ
за самоличност в проверените списъци за 83
от всички 86 секции няма масов характер и е
по-скоро изключение, като само в останалите
три секции – 122, 160 и 173, личните данни не
са попълнени за почти всички избиратели. В
съдебно заседание относно последната констатация вещите лица са направили уточнението, че в съвсем малко случаи – около 50-60,
липсват и двата идентифициращи участието на
избирателя реквизита, които са пренебрежимо
малко спрямо общия брой на гласувалите в
изборите, поради което според тях не може да
се отрази на изборния резултат.
По четвъртата задача проверката на експертизата установи, че в 24 секции броят на
гласувалите е по-голям от 935 избиратели,
като в СИК № 155 той е 1629 лица. Общата
бройка на гласувалите в посочените секции
над числото 935 е 5699 избиратели. Тези данни
са отразени в таблица 4. В тази връзка според
вещите лица в секциите с гласували повече от
935 лица е било възможно провеждането на
изборите само ако комисията се е разделяла
на групи и не е работила като цяло или е била
нерегламентирано подпомагана от лица, които
не са нейни членове.
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По петата задача експертизата е отразила
в таблица 5 разпределението на вота на избирателите – действителни и недействителни
гласове, както и обобщено разпределение на
първите по политически партии и коалиции
от партии, при което е констатирано, че броят
на недействителните гласове в проверените
86 секции незначително надвишава средния
брой постигнат такъв брой при гласуването в
България и в други страни.
По шестата задача експертизата е констатирала, че няма случаи на липса на подписи
върху страниците на допълнителните списъци
в секциите в Република Турция, където под
разделителната линия са дописвани явилите се
в изборния ден избиратели. Тези допълнителни
страници са били подписвани от председателя
или друг упълномощен член на СИК.
В обобщение експертизата като цяло констатира значително подобрение на качеството на
работата на СИК на територията на Република
Турция и почти пълна липса на нарушения и
несъответствия с изключение на секциите, в
които са гласували повече от 935 избиратели,
и трите секции с протоколи с непълни лични
данни на избирателите.
С оглед на изложеното искането, с което се
оспорва законността на изборите, проведени на
12 май 2013 г., във всички 86 изборни секции в
Република Турция следва да се отхвърли като
неоснователно.
Оплакването за незаконно откриване на
СИК в Република Турция не се подкрепя от
представените доказателства. Според тях откриването на СИК е станало въз основа на приетото от ЦИК специално Решение № 2169-НС
от 16.03.2013 г., с което са определени условията, редът и организацията на гласуване
на български граж дани извън страната в
парламентарните избори на 12 май 2013 г., и
предоставената информация от МВнР за определяне на населените места, в които ще се
образуват избирателни секции в чужбина за
това гласуване, в изпълнение на което е прието
Решение № 2454-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК. С
това решение е посочено в кои населени места
и какъв брой СИК във всяко от тях съобразно
броя на подадените заявления за гласуване
трябва да се открият извън страната, вкл. в
Република Турция, като избирателните секции
в тази страна са образувани в съответствие
със законовите изисквания и решенията на
ЦИК. Тези решения не са били обжалвани за
допуснати нарушения на ИК относно образуването на СИК, поради което оплакването в
тази насока се явява неоснователно.
Относно оплакването за нарушения, отнасящи се до откриване на изборния ден и провеждане на изборите в непълен състав на СИК, от
експертизата и грамата на МВнР се установи,
че изборният ден е протекъл в определените от
ИК времеви граници – откриване и приключ-
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ване на деня за гласуване, като деветчленният
състав на комисията е позволявал осигуряване
на необходимия кворум при гласуването, вкл.
и когато поради участието на надхвърлящи
935 гласоподаватели тя се е разделяла, за да се
проведе гласуването в рамките на изборния ден
чрез подаване на бюлетини не в една, а в две
тъмни стаички. Оплакването е неоснователно,
тъй като ръководителите на дипломатическото
и консулското представителство на Република
България в Турция са изпълнили задълженията
си във връзка с организацията и провеждането
на изборите на територията на тази страна
относно образуването на секциите, отчитането
и предаването на информацията за резултатите
от гласуването заедно с изборните книжа, като
са били изпълнени гаранциите за законност
при тяхното отчитане чрез осигуряване на
присъствието на наблюдатели и представители на парламентарно представените партии и
коалиции в СИК.
Не са доказани твърдените нарушения на
изборния процес, изразяващи се според вносителя на искането в дописване на избиратели
под чертата на избирателните списъци, които
нямат право да гласуват или не са имали български документи за самоличност, както и че
под тази черта са били попълвани номерата
на невалидни документи за самоличност и са
били допускани до гласуване лица, които не
са разполагали с валидни такива документи. В
трите избирателни секции, които според експертизата съдържат непълни реквизити относно
легитимацията на избирателя – с минимален
брой изключения, когато липсват данни едновременно за ЕГН и за документ за самоличност,
е отбелязан един от двата идентифициращи
избирателя реквизита. Когато данните са само
за ЕГН на гласоподавателя, може да се извърши
проверка за притежаване от него на валиден
документ за самоличност. От друга страна,
поради невъзможността да се идентифицира
гласът на такъв избирател за коя политическа
партия или коалиция е подаден, той не може
да бъде изключен автоматично от гласовете,
подадени за определена партия, формиращи
нейния изборен резултат – в случая този на
ДПС, поради което посоченото нарушение не
може да се отрази на този резултат.
Относно оплакването за неподписване
(неудостоверяване на верността) на допълнителните страници на избирателните списъци,
когато под чертата са били дописвани явили
се в изборния ден гласоподаватели, то е неоснователно, тъй като според експертизата тези
страници на допълнително вписани лица са
били подписвани от председателя или упълномощен от него член на комисията, т. е. те
имат качеството на официален документ, свидетелстващ за извършени пред длъжностното
лице действия на гласуване от лица извън
подалите заявление за гласуване.
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Не са доказани и твърдените нарушения,
изразяващи се в дублиране на гласуване на
едни и същи лица в избирателните секции и
фалшифициране на подписите на членовете
на СИК върху секционните протоколи. За
двойното гласуване е уреден специален механизъм за неговото установяване, предвиден с
Решение № 2505-НС на ЦИК от 29.04.2013 г.,
който в случая не е констатирал наличието
на това нарушение, а гаранция срещу фалшифициране на подписите на членовете на СИК
върху секционните протоколи е участието в
комисиите на наблюдатели и представители
на парламентарно представените партии и
коалиции. Поради това и направените оплаквания в тази насока от вносителя на искането
са неоснователни.
При това положение искането на 48 народни
представители от 42-рото Народно събрание за
оспорване законността на изборите за народни
представители за 42-рото Народно събрание,
проведени в 86 избирателни секции в Република
Турция, следва да се отхвърли.
Б. По искането за оспорване законността на
изборите за 42-рото Народно събрание, проведени на 12 май 2013 г., във всички избирателни
секции на територията на Република България.
Във връзка с това искане са постъпили становища от конституираните в производството
като заинтересовани страни Фондация „Младежка толерантност“, Българското сдружение
за честни избори и граждански права – Национална асоциация, Асоциация „Прозрачност
без граници“. В становището на Фондация
„Младежка толерантност“ се изразява мнение,
че искането е неоснователно поради липса на
данни и доказателства за наличие на нарушенията, твърдени от вносителите на искането,
които да водят до промяна на действителния
изборен резултат. В становището на Българското сдружение за честни избори и граждански
права – Национална асоциация, не се съдържа
заключение по съдържанието на искането за
оспорване законосъобразността на проведените парламентарни избори. В становището на
Асоциацията „Прозрачност без граници“ се
излагат резултатите от тяхното наблюдение
върху изборния процес и констатираните нарушения при гласуването в страната, без да се
дава крайна оценка дали тези нарушения са
повлияли на крайния изборен резултат.
Въз основа на определението на Конституционния съд от 11 юни 2013 г. вносителите
на искането са представили допълнителни
съображения по делото. Тяхното становище
допълнително аргументира направените искания и формулира отново тяхното заключение,
че парламентарните избори, проведени на
12 май 2013 г., са съпроводени с многобройни
и съществени нарушения на Изборния кодекс,
поради което изборните резултати следват да
се обявят за незаконосъобразни.

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

Конституционният съд, за да се произнесе,
съобрази следното:
Изборният кодекс съдържа достат ъчно
развита правна уредба и гаранции за законосъобразното и демократичното организиране и провеждане на изборите, както и за
прозрачното и точно определяне на изборния
резултат съобразно изразената от избирателите политическа роля. В тази връзка кодексът
предвижда възможността актовете и действията
на избирателните комисии да могат да бъдат
атакувани с оглед тяхната законосъобразност
от политическите партии, коалициите от политически партии, кандидатите за народни
представители, наблюдателите, представители
на политическите партии, застъпниците на кандидатите и други субекти на изборния процес
във всеки отделен етап на неговото развитие.
Решенията на избирателните комисии могат
да се обжалват пред съответната висшестояща
избирателна комисия, а решенията на ЦИК
могат да се обжалват по съдебен ред пред
Върховния административен съд. Участващите
в изборите политически партии, коалиции от
политически партии и отделните кандидати
могат в изборния ден да контролират законосъобразното протичане на процеса на гласуване
и отчитането на резултатите от гласуването
чрез свои представители и застъпници. В избирателните секции през целия изборен ден
могат да присъстват независими наблюдатели.
Освен това в състава на избирателните комисии участват лица, посочени от различните
парламентарно представени политически сили,
което гарантира публичността и политическата
неутралност при осъществяване на дейността на
комисиите по организацията и провеждането на
изборите. Изброените гаранции създават предпоставки изборният резултат да съответства
точно на изразената чрез гласуването воля на
избирателите. В същото време този резултат се
определя въз основа на действително подадените гласове във всички избирателни секции в
страната и чужбина за съответните партийни
листи и независими кандидати, регистрирани в многомандатните избирателни райони.
Единственият официален документ, който
удостоверява броя на подадените за различните
кандидатски листи действителни гласове, е
протоколът на СИК. Въз основа на първичната
информация, съдържаща се в протоколите на
всички СИК, се определя и крайният изборен
резултат с разпределението на мандатите по
кандидатски листи и тяхната персонификация.
В протоколите на СИК се отбелязват и всички
заявления, жалби и възражения по действията
и решенията на комисиите през целия изборен
ден, направени от членовете на съответната
комисия, застъпниците, представители на
политическите партии и коалиции от партии и наблюдателите. Политическата партия
„Национален фронт за спасение на България“
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(НФСБ) е имала възможността по силата
на чл. 101а от Изборния кодекс да участва в
изборния процес във всички секции със свои
представители, а също така кандидатите на
тази партия са могли да имат застъпници във
всяка една от 11 902 избирателни секции на
територията на страната (чл. 101 от Изборния
кодекс). Тези представители и застъпници са
имали гарантираната от закона възможност да
отразят всички свои мнения и възражения по
организацията и провеждането на изборите в
избирателните секции в съответния протокол
на СИК.
Във връзка с назначената по искането за
оспорване законността на изборите за 42-рото
Народно събрание експертиза вещите лица се
произнесоха с допълнително заключение по
предмета на к.д. № 15 от 2013 г., изискано от
Конституционния съд с определение, прието
на заседание на съда от 29 октомври 2013 г.
Допълнителното заключение е прието с определение на съда на заседание от 12 ноември
2013 г. Вещите лица поддържат изводите в писменото си заключение в съдебното заседание.
След извършеното проучване на изборните
материали от секциите в Република България
са направени следните констатации:
По първата поставена задача на експертите
след преброяване на подадените в различните избирателни райони гласове, отразени в
протоколите на СИК, се оказва, че в 06. Врачански избирателен район, 10. Кюстендилски
избирателен район, 24. Софийски избирателен
район и 17. Пловдивски избирателен район
сумата от действително подадените гласове
по протоколите на СИК съответства точно на
данните от протоколите на съответната РИК. В
протокола на РИК в 07. Габровски избирателен
район има грешка в изписването с думи на
числовия резултат на действително подадените
гласове за политическа партия Национален
фронт за спасение на България, като грешката е единствено в словесното изписване и не
се е отразила при изчисляването на крайния
изборен резултат. Същото е положението с
протокола на РИК – Варна, в 03. Варненски
избирателен район, що се отнася до действителните гласове, подадени за политическа партия
Атака. В този район при повторното въвеждане
на числовите данни от протоколите на СИК
ЦИК установява неточности, които отстранява
със съответно решение и в резултат политическа партия ГЕРБ получава 8 допълнителни
действителни гласа в секция 031600018 (приложение № 1 към Решение № 2622-НС на ЦИК
от 15.05.2013 г.). В 02. Бургаски избирателен
район при повторното въвеждане на числовите
данни от протоколите на СИК ЦИК установява неточности, като след отстраняването
им резултатът на политическа партия НФСБ
се увеличава с 12 гласа – по 6 гласа в секции
020600011 и 022300029 (приложение № 1 към
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Решение № 2622-НС от 15.05.2013 г.). Неточностите в протоколите на районните избирателни
комисии в 03. Варненски избирателен район и
02. Бургаски избирателен район не влияят върху
крайния изборен резултат и разпределението
на мандатите в 42-рото Народно събрание.
Според заключението по втората поставена
задача, свързано с оспорване на резултатите,
отразени в протоколите на СИК, вещите
лица констатират, че извършените промени
на числовите данни в протоколите на СИК
са потвърдени с подписите на членове на комисиите съгласно изискванията на Изборния
кодекс и методическите указания на ЦИК.
По отношение на две избирателни секции
(№ 111800033 и № 263400013), посочени в искането, претенциите на вносителите са неточни
и недоказани, като в съответните протоколи
на СИК липсват каквито и да са забележки,
заявления или оспорвания. Оспорването на
резултатите в секция № 261600007 не е подкрепено с никакви доказателства, а неточностите
в данните за подадените от избирателите
гласове за различни политически партии не
биха могли да доведат до промяна на крайния
изборен резултат. В няколко секции броят на
неизползваните бюлетини е неточно отразен в
протоколите на СИК, като това не се отразява
на изборния резултат.
ЦИК предостави на Конституционния съд
резултатите от възложената с Решение № 2505НС от 29.04.2013 г. проверка по чл. 26, ал. 1,
т. 23 от Изборния кодекс на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ към Министерството на регионалното развитие за установяване на случаите
на гласуване в нарушение на правилата на
Изборния кодекс, включително за гласуване на
избиратели повече от един път. Тази проверка
показва, че на изборите за народни представители на 12.05.2013 г. във всички избирателни
секции на територията на страната и в чужбина
общо 105 лица са гласували повече от един път,
71 лица са гласували, без да имат избирателно
право, и не са установени случаи на лица, които
да са били придружители на други избиратели
повече от два пъти. Посочените данни показват,
че извършените нарушения не са от естество
да окажат решаващо влияние върху крайния
изборен резултат, тъй като броят на случаите
е пренебрежимо малък спрямо общия брой
на гласувалите избиратели.
В обобщение експертизата като цяло констатира допуснати незначителни пропуски или
грешки в посочените в искането на народните
представители протоколи на РИК и СИК, които не са от естество да повлияят на крайния
изборен резултат.
С оглед на изложеното искането, с което се
оспорва законността на изборите, проведени
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на 12.05.2013 г., във всички секции в Република България следва да се отхвърли като
неоснователно.
Твърдението на групата народни представители, отправили искането до Конституционния
съд, че изборният процес на 12.05.2013 г. е
протекъл при съществени многобройни и груби
нарушения на Конституцията и Изборния кодекс в условията на лоша организация, грешки
и неподготвеност на избирателните комисии,
недостатъци на изборните книжа, обуславящи
опорочаване на волята на избирателите, поради
което Конституционният съд следва да обяви
изцяло проведените избори за незаконосъобразни, не се подкрепя от представените доказателства. Незаконността на изборите може да бъде
обоснована на първо място само от особено
тежки нарушения, когато се констатира, че
изборният процес е протекъл в нарушение на
основополагащите демократични конституционни принципи, относими към избирателното
право (общо, равно и пряко избирателно право
с тайно гласуване – чл. 10 от Конституцията).
Тези нарушения, на второ място, трябва да са
в такава степен тежки и повсеместни, че да
опорочават изцяло изборния процес и общия
резултат от изборите, поради което Конституционният съд на основание чл. 149, ал. 1,
т. 7 във връзка с чл. 66 от Конституцията
може да обяви изцяло избора на народните
представители за незаконен (Решение № 5 от
2013 г. на Конституционния съд). За да бъдат
изцяло обявени за незаконни изборите за
народни представители, Конституционният
съд трябва да констатира, че са едновременно
налице две предпоставки – съществени нарушения на изборния процес, относими към
конституционните принципи, и тежестта на
тези нарушения да е от такова естество, че да
е невъзможно да се установи действителната
воля на избирателите. Тези критерии следва
да се приложат към твърдените в искането на
народните представители нарушения и оттам
да се направи категоричен извод относно
законността на оспорените избори за 42-рото
Народно събрание. Представените към искането доказателства като цяло не доказват
твърдените нарушения в изборния процес. В
същото време онези нарушения, които бяха
констатирани от направената по делото експертиза, не са повсеместни, нито значителни и
поради това не оказват решаващо влияние върху
изборния резултат. В рамките на отделните
изборни процедури политическа партия НФСБ
е имала възможността да защити своите права
и интереси, като атакува незаконосъобразни
актове и действия на избирателните комисии,
свързани с подготовката и провеждането на
изборите, а също и с отчитането на резултата
от гласуването в отделните избирателни секции. Това, че политическа партия НФСБ не е
разполагала със застъпници и представители
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в по-голяма част от избирателните секции
в страната, не е основание да се твърди, че
изборите са опорочени и че партията не е
имала възможност да защити своите интереси в изборния процес. Проверката, която
Конституционният съд извърши по отношение
на протоколите на секционните избирателни
комисии от избирателните райони, посочени
в искането, показа, че в незначителен брой
случаи в тях са отбелязани жалби, заявления
и възражения за претендирани нарушения на
Изборния кодекс в изборния ден.
Относно твърдението на вносителите за допуснати съществени грешки при съставянето на
протоколите на РИК, водещи до опорочаване
на крайния изборен резултат, от извършената
по делото експертиза се установи, че грешките
и непълнотите са несъществени, а в някои
случаи са чисто технически. Известно е, че
данните от протоколите на СИК се обобщават
по избирателни райони от организацията преброител („Информационно обслужване“ – АД)
въз основа на първично въвеждане на изборните
резултати, като преброителят предлага на РИК
първоначален проект за решение, включващ
основните числови данни за протокола на РИК.
Окончателният изборен резултат се определя
от ЦИК след повторно въвеждане на числовите
данни от протоколите на всички СИК, като
получените разлики между първоначалното и
повторното въвеждане на данните се уточняват със специално решение на ЦИК (Решение
№ 2622-НС от 15.05.2013 г.). Окончателният
изборен резултат се изчислява въз основа на
данните, съдържащи се в протоколите на СИК,
а не в протоколите на РИК. При извършената
експертиза са проверени данните от всичките
3118 секционни протоколи от визираните в искането на народните представители избирателни
райони. Заключението на експертизата е, че
при тази проверка отклонения от официалните
резултати, обявени от ЦИК, не са намерени.
Не са доказани твърдените нарушения в
изборния процес, изразяващи се според вносителите в неправилно отчитане на действителните и съответно на недействителните
бюлетини от страна на СИК при определянето
на резултатите от гласуването в отделните
секции. В проверените протоколи на СИК не
са отразени забележки, свързани с определянето на действителните и недействителните
гласове, нито са направени възражения за
извършени нарушения от членове на СИК
или от трети лица. Случаите на неправилно
отразяване на броя на неизползваните бюлетини не се отразяват върху крайния изборен
резултат. От заключението на експертите не
се потвърждава твърдението за извършване на
незаконосъобразни поправки в протоколите
на СИК след тяхното съставяне, поради което
Конституционният съд смята тези твърдения
на вносителите на искането за недоказани.
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За преценката на законосъобразността на
изборите за народни представители на 12 май
2013 г. с оглед на твърденията за недопустима от закона агитация в деня за размисъл
Конституционният съд вече се е произнесъл
с Решение № 5 от 2013 г. В това решение Конституционният съд намира, че не съществува
обективен критерий, по който да се прецени
дали и как едно нарушение на правилата за
предизборна агитация се е отразило на изборния
резултат. Не може да се установи дали твърдените в искането нарушения на тези правила
са повлияли върху избирателната активност,
дали са повишили или понижили изборния
резултат на една или друга политическа сила.
Причинната връзка между едно или друго
действие на участниците в изборния процес,
свързано с агитация, и крайния резултат от
изборите не може да бъде установена с правни
средства. Поначало няма как да се установи
дали изборният резултат би бил различен при
наличието или съответно при отсъствието на
твърдените в искането нарушения.
Твърдението на вносителите, че отпечатването на около 350 000 бюлетини за гласуване
в печатницата в гр. Костинброд извън общата
поръчка води до съмнение, че с подобни бюлетини е съществувала възможност за манипулиране и фалшифициране на изборния резултат,
не е подкрепено с никакви доказателства.
Съвсем произволно народните представители,
отправили искането до Конституционния съд,
правят извода, че наличието на по-голям брой
бюлетини от първоначално предадените на
отделните СИК, който е отразен в съответните
протоколи, е резултат от „частично успял опит
за манипулация на вота“. Техните съмнения
не се основават на никакви конкретни доказателства, а по-скоро на информация, изнесена
от различни медии.
Предвид на изложеното по-горе искането на
48-те народни представители от 42-рото Народно събрание за оспорване на законността на
изборите за народни представители, проведени
на 12 май 2013 г., в избирателните секции в
Република България следва да се отхвърли.
По изложените съображения на основание
чл. 149, ал. 1, т. 7 и чл. 66 от Конституцията,
чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал. 1 ЗКС Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на 48 народни представители от 42-рото Народно събрание за оспорване на законността на изборите за народни
представители на 12 май 2013 г., проведени в
86 избирателни секции в Република Турция и
в избирателните секции в Република България.
Председател:
Димитър Токушев
8968
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 29 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях,
приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 85 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях“ се заличават.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения второ и
трето:
„Искането може да бъде подадено и по
електронен път, подписано с квалифициран
електронен подпис, когато заявената от искателя услуга се предоставя като електронна от
ДКХ. Електронните услуги, предоставяни от
ДКХ, се обявяват на официалната електронна
страница на ДКХ и на Единния портал за достъп до електронните административни услуги.“
2. В ал. 2:
а) думите „искания и декларации“ се заменят
с „искания, декларации и справки“;
б) създават се изречения второ и трето:
„В случаите, когато е заявена услуга по
електронен път, се попълва електронно искане.
Електронното искане съдържа всички реквизити на утвърдения образец за съответното
писмено искане и допълнителни реквизити,
отразяващи особеностите на електронното
предоставяне на услугата.“
§ 3. В чл. 3, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. В изречение второ след думата „собственост“ се добавя „или друго правно основание
за правото на ползване на недвижими имоти“.
2. Създава се изречение трето:
„Изискването по изречение второ не се
прилага, когато искането е подадено по електронен път.“
§ 4. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) В случаите, когато искането се
подава по електронен път, към него се прилагат сканирани изображения на изискуемите
съгласно наредбата документи в зависимост от
вида на искането за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и за организиране
на дейности по производство, разпространение
и сервиз и по внос, разпространение и сервиз
на игрално оборудване, както и за промени
във вече издадени лицензи.
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(2) Към електронното искане се прилага
като сканирано изображение декларация на
искателя по чл. 4 ЗХ, че заявените обстоятелства и приложените документи отговарят
на истината, както и че приложените като
сканирани изображения документи отговарят
като съдържание и изискуема форма на изискванията на наредбата и че е налице идентичност
между тях и писмените документи, от които
са сканирани изображенията.
(3) Искателят съхранява приложените като
сканирани изображения към електронното
искане документи за целия период на действие на лиценза. Ако при проверка от ДКХ по
време на разглеждане на искането се установи, че документите липсват или не е налице
идентичност между приложените към искането
като сканирани изображения документи и
писмените документи, от които са сканирани
изображенията, се прилага чл. 24, ал. 2 ЗХ.
(4) Когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронното управление и Закона за
електронния документ и електронния подпис.“
§ 5. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква „а“ думите „или съдебна“
се заличават.
2. В т. 4 буква „з“ се отменя.
3. В т. 8 думите „задължителни игрални
условия и правила“ се заменят с „игралните
условия и правила на организатора“.
4. В т. 9 думите „задължителни технически
изисквания“ се заменят с „техническите изисквания на организатора“.
5. В т. 10 думите „задължителни правила“
се заменят с „правилата на организатора“.
§ 6. В чл. 8, т. 1 думите „задължителни правила“ се заменят с „правилата на организатора“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „задължителни правила“ се
заменят с „правилата на организатора“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. план-схема за броя и разположението
на игралното оборудване в игралната зала в
съответствие с изискванията на ЗХ – подписана от искателя;“.
3. В т. 7 думите „изготвен и“ се заличават.
§ 8. В чл. 10, т. 1 думите „задължителни
правила“ се заменят с „правилата на организатора“.
§ 9. В чл. 11, т. 1 думите „задължителни
правила“ се заменят с „правилата на организатора“.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „задължителни правила“ се
заменят с „правилата на организатора“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. план-схема за броя и разположението
на игралното оборудване в игралната зала в
съответствие с изискванията на ЗХ – подписана от искателя;“.
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3. В т. 8 думите „изготвен и“ се заличават.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. план-схема за броя и разположението
на игралното оборудване в игралното казино
в съответствие с изискванията на ЗХ – подписана от искателя;“.
2. В т. 7 думите „изготвен и“ се заличават.
3. В т. 9 думите „задължителни правила“ се
заменят с „правилата на организатора“.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 7 и 8 се отменят.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 13. В чл. 17, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1, буква „а“ думите „или съдебна“
се заличават.
2. Точка 7 се отменя.
3. Точка 10 се отменя.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„За вземане на решение за промяна на лиценза и за издаване на ново удостоверение в
случаите по чл. 37, ал. 1 ЗХ се подава искане,
към което се прилагат следните документи:“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. при промяна на собственик, съдружник
или акционер с квалифицирано участие на организатор се представят документите по чл. 5,
ал. 1, т. 1, 2, т. 3, буква „а“, т. 4, букви „а“, „в“
и „д“ и удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;“.
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За вземане на решение за промяна на
лиценза и издаване на ново удостоверение в
случаите по чл. 38 ЗХ се подава искане, към
което се прилагат документите по ал. 2, 3 или 4.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. списък на игралното, виртуалното игрално оборудване и/или комуникационното оборудване, което ще бъде подменено, съответно
с което ще бъде подменено съществуващото,
което ще бъде модифицирано или с което ще
бъде намален или увеличен броят на оборудването – по образец;“
б) в т. 2 след думата „промените“ се поставя
тире, добавя се „по образец“ и текстът до края
се заличава;
в) точка 4 се изменя така:
„4. план-схема за броя и разположението
на игралното оборудване в игралната зала в
съответствие с изискванията на ЗХ – в случаите, когато се увеличава броят на игралното
оборудване – подписана от искателя.“
3. В ал. 3:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. списък на пунктовете след промените – по образец;
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2. документ за собственост и документ,
удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които е
разположена централната компютърна система
или контролният локален сървър;“
б) точка 3 се отменя.
4. В ал. 4:
а) основният текст се изменя така:
„Към искане за утвърждаване на представените от организатора правила по чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ с исканите промени се прилагат
следните документи:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. описание на промените;“
в) в т. 2 думата „планираните“ се заличава.
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„При преобразуване чрез сливане новоучреденото дружество, а при преобразуване чрез
вливане, разделяне и отделяне – приемащото
дружество, подава искане по чл. 39, ал. 5 ЗХ
за промяна на лиценза и издаване на удостоверение с отразяване на новия титуляр. Към
искането се прилагат и следните документи:“;
б) точка 2 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 17. В наименованието на глава пета думите
„нов лиценз“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8906

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 29 НОЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
средства по бюджета на община Девин за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
средства в размер до 700 000 лв. по бюджета
на община Девин за 2013 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
функция „Здравеопазване“ в община Девин с
цел подобряване достъпа на населението до
болнична медицинска помощ.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени на бюджетните взаимоотношения на община Девин с
централния бюджет за 2013 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на община Девин.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8907

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 29 НОЕМВРИ 2013 Г.

за допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива
2009/125/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване
на рамка за определяне на изискванията
за екодизайн към продуктите, свързани с
енергопотреблението, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 41 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58
от 2011 г. и бр. 43 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създават т. 17 – 20:
„17. Член 6 от Регламент (ЕС) № 617/2013
на Комисията от 26 юни 2013 г. за прилагане
на Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (ОВ, L 175/13 от
27.06.2013 г.).
18. Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 666/2013 на Комисията от 8 юли 2013 г.
за прилагане на Дирек тива 20 09/125/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на изискванията за екопроектиране на прахосмукачки (ОВ, L 192/24 от
13.07.2013 г.).
19. Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 г.
за прилагане на Дирек тива 20 09/125/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и
комбинирани топлоизточници (ОВ, L 239/136
от 6.09.2013 г.).
20. Член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 814/2013 на Комисията от 2 август 2013 г.
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране
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на водоподгреватели и топлоакумулиращи
резервоари за гореща вода (ОВ, L 239/162
от 6.09.2013 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8912

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 29 НОЕМВРИ 2013 Г.

за п риема не на Ус т ройс твен п ра ви лник
на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, приет с Постановление № 69
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 36 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2002 г.,
бр. 15 и 82 от 2003 г., бр. 53 от 2004 г., бр. 96
от 2005 г., бр. 2, 43 и 93 от 2006 г., бр. 99 от
2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 22 от 2012 г. и
бр. 6 от 2013 г.).
§ 2. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения, създаване на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“, приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64 и
89 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г. и бр. 6 от
2013 г.) в приложението към чл. 8, ал. 3, на
ред „Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ числото „586“ се заменя с
„581“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 55 от Закона за администрацията.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа,
функциите на административните звена и
числеността на персонала на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, наричана по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на
бюджетна издръжка към Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията със седалище София и с регионални дирекции във всички областни градове.
(2) Контролът върху дейността на агенцията
се осъществява от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Чл. 3. (1) Агенцията има собствен знак,
официален печат и печати за служебни цели.
(2) Изпълнителният директор на агенцията
със заповед утвърждава броя и образците на
официалния печат и печатите за служебни цели.
Чл. 4. Агенцията администрира приходи от:
1. таксите, определени в глава трета от
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.;
попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49,
68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и
105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38
от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100
от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г. и
бр. 67 от 2012 г.);
2. глоби и имуществени санкции по Закона за автомобилните превози и по Закона за
движението по пътищата;
3. дарения и помощи;
4. наеми от имущество;
5. други дейности и услуги, извършвани от
агенцията.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. Агенцията се ръководи и представлява
от изпълнителен директор, който се назначава
от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано
с министър-председателя.
Чл. 6. (1) Изпълнителният директор е орган
на изпълнителната власт.
(2) Изпълнителният директор отговаря за
организацията и дейността на агенцията.
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(3) При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор се подпомага
от заместник изпълнителен директор.
(4) Изпълнителният директор делегира със
заповед правомощия на заместник изпълнителния директор и определя функциите му.
(5) При отсъствие на изпълнителния директор, както и когато няма назначен изпълнителен директор, функциите му се изпълняват
от заместник изпълнителния директор, а при
отсъствие и на заместник изпълнителния
директор – от главния секретар на агенцията.
(6) Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва,
изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Раздел II
Правомощия на изпълнителния директор
Чл. 7. Изпълнителният директор:
1. ръководи и организира дейността на
агенцията;
2. организира изпълнението на нормативните и административните актове, свързани
с дейността на агенцията;
3. прави предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за привеждане на националното
законодателство от областите на дейност на
агенцията в съответствие с правото на Европейския съюз и с актовете на съответните
международни организации;
4. прави предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за изменения и допълнения в
нормативните актове, уреждащи обществените отношения в областите на дейност на
агенцията, с цел повишаване безопасността
на движението по пътищата;
5. организира и ръководи контрола върху
дейностите, за които в закон или в подзаконов нормативен акт са предвидени контролни
правомощия на агенцията;
6. издава, отказва издаването и отнема
лицензи, разрешения, удостоверения за регистрация, както и други актове във връзка с регулаторните функции на агенцията, предвидени
в закон или за които изрично е оправомощен;
7. одобрява и нотифицира определените
технически служби на Република България
пред Европейската комисия и ИКЕ на ООН;
8. осигурява участието в работата на международните организации в областта на автомобилните превози, одобряването на превозни
средства, придобиването на правоспособност
за управление на моторно превозно средство,
квалификацията на водачите, извършващи
автомобилни превози на пътници и товари,
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства, безопасността на движението по
пътищата и контролната дейност, като:
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а) организира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република
България в международните специализирани
организации, както и изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна;
б) подготвя предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за сключване, присъединяване,
ратифициране, денонсиране и изменяне на
международни договори и за участие в международни организации;
9. съгласува със съответните международни
и чуждестранни компетентни органи броя на
разрешителните, предоставяни на българските
превозвачи за извършване на международен
автомобилен превоз на пътници и товари;
10. взема решения за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки;
11. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
12. определя структурата на звената, утвърждава длъжностното разписание на агенцията
и поименното разписание на длъжностите в
агенцията;
13. назначава и освобождава държавните
служители в агенцията;
14. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в агенцията;
15. утвърждава правила за организацията и
дейността, вътрешния ред и работната заплата
в агенцията.
Чл. 8. В изпълнение на своите правомощия
изпълнителният директор издава индивидуални
и общи административни актове.
Чл. 9. Изпълнителният директор организира
събирането, обобщаването и съхраняването
на статистическа информация от дейността
на агенцията.
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор отговаря за своевременното събиране на приходите
и за целесъобразното и законосъобразното
разходване на бюджетните средства.
(2) Изпълнителният директор представя на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията ежегоден доклад
за дейността на агенцията.
Чл. 11. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с
органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Структура
Чл. 12. (1) Агенцията е организирана в
дирекции от общата и специализираната администрация, които подпомагат изпълнителния
директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му
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и извършват дейности по административното
обслужване на физическите и юридическите
лица.
(2) Общата численост на персона ла в
агенцията е 581 щатни бройки, разпределени
съгласно приложението.
(3) Структурата на звената в агенцията и
длъжностното разписание се утвърждават от
изпълнителния директор по предложение на
главния секретар в рамките на утвърдената
численост.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Административното ръководство
на агенцията се осъществява от главен секретар.
(2) Главният секретар:
1. организира дейността на агенцията и
отговаря за планирането и отчетността при
изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. координира оперативното изпълнение
на общите задачи, възложени на общата и
специализираната администрация;
3. подготвя ежегодния доклад на изпълнителния директор за дейността на агенцията;
4. организира подготовката на проекта на
бюджет на агенцията;
5. утвърждава общите правила за организацията на административното обслужване в
агенцията;
6. утвърждава длъжностните характеристики
на работещите в агенцията;
7. създава условия за нормалната и ефективната работа в агенцията и осъществява контрол
по изпълнението на възложените задачи;
8. организира въвеждането на система за
събиране на данните, съдържащи се във водените от агенцията регистри, на електронен
носител.
(3) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от директор
на дирекция, определен от изпълнителния
директор.
Раздел III
Финансов контрольор
Чл. 14. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на изпълнителния директор.
(2) Финансовият контрольор организира
и осъществява предварителен контрол за законосъобразност на финансовите дейности в
агенцията по Закона за финансово управление
и контрол в публичния сектор.
(3) Редът и начинът за осъществяване на
предварителен контрол за законосъобразност
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра на финансите за
осъществяване на предварителен контрол.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 15. (1) Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване
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на дейността на изпълнителния директор и
на специализираната администрация относно:
1. правното обслужване;
2. финансовата отчетност, управление и
контрол;
3. човешките ресурси;
4. деловодното обслужване;
5. управлението на собствеността;
6. информационното обслужване;
7. безопасните и здравословните условия
на труд;
8. противопожарната охрана на агенцията;
9. поддържането на система за управление
на качеството в съответствие с приложимите
международни стандарти.
(2) Общата администрация осигурява дейностите по административното обслужване на
физически и юридически лица.
Чл. 16. (1) Общата администрация е организирана в дирекции „Административноправно обслужване“ и „Финансово-счетоводно
обслужване“.
(2) Дирекция „Административно-правно
обслужване“:
1. оказва правно съдействие на изпълнителния директор, заместник изпълнителния
директор и на администрацията за законосъобразното изпълнение на нейните функции;
2. разработва и предлага решения на правни
проблеми, свързани с дейността на агенцията;
3. дава становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове;
4. осъществява процесуалното представителство на агенцията;
5. изготвя договори във връзка с дейността
на агенцията и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;
6. участва в разработването на проекти на
нормативни актове;
7. организира работата във връзка с осъществяването на правомощията на изпълнителния
директор по Закона за обществените поръчки;
8. изготвя, оформя и съхранява трудовите
и служебните досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с Кодекса
на труда и Закона за държавния служител;
9. изпълнява нормативните изисквания по
заплащането на труда и изготвя длъжностното
и поименното щатно разписание на агенцията;
10. организира подготовката и провеждането
на конкурсите за държавни служители;
11. организира и контролира спазването на
нормите за безопасни и здравословни условия
на труд и превенция на риска в агенцията;
12. организира и контролира изпълнението
на дейностите на агенцията, свързани с противопожарната охрана;
13. организира и контролира административното обслужване;
14. организира и контролира деловодната
дейност, в т. ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;
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15. организира и извършва дейността във
връзка с постъпилите предложения и сигнали,
получени по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, в т. ч. тяхното
регистриране и обработване, разглеждането им
в законоустановените срокове и уведомяването
на лицата за взетите решения и за предприетите мерки;
16. организира функционирането и поддържа
информационната и комуникационната инфраструктура на агенцията – локални мрежи,
комуникационно оборудване, компютърна
техника и софтуер и интернет страницата на
агенцията;
17. поддържа и развива системата за информационна сигурност в агенцията;
18. поддържа и развива системата за управление на качеството в агенцията в съответствие
с приложимите международни стандарти;
19. организира и координира провеждането
на независима оценка на системата по т. 18;
20. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния
директор.
(3) Дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“:
1. организира и контролира финансовата
дейност, счетоводната отчетност и вътрешния
финансов контрол;
2. изготвя проекта на бюджет на агенцията;
3. организира, разработва и съставя поименен списък на инвестиционната програма за
капиталовите разходи по бюджета на агенцията;
4. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на
агенцията;
5. съставя годишния финансов отчет на
агенцията;
6. организира и осъществява счетоводството
и следи за правилното разходване на средствата
съгласно утвърдения бюджет;
7. организира и участва в годишната инвентаризация;
8. организира и контролира правилното
използване, стопанисване и управление на
собствеността на агенцията;
9. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на агенцията с оборудване, резервни части и консумативи, като
планира, осигурява и контролира финансовото
обезпечаване на дирекциите от специализираната администрация.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 17. Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Автомобилни превози“, дирекция „Пътни превозни средства и
водачи“, дирекция „Автомобилна инспекция“
и 27 регионални дирекции „Автомобилна администрация“ – по една дирекция във всеки
областен град на страната.

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

Чл. 18. Дирекция „Автомобилни превози“:
1. проучва законодателството на Европейския съюз във връзка с дейността на дирекцията
и прави предложения за промени в националното законодателство; участва в работата на
международни институции и организации във
връзка с дейността на дирекцията;
2. разработва републиканската транспортна схема за обществен превоз на пътници и
подготвя предложения за нейното изменение
и допълнение;
3. участва в изготвянето на икономически
анализи и прогнози за дейността на транспортната система;
4. участва в разработването на критерии за
разпределянето на субсидии и компенсации
при превози по автобусни линии;
5. изготвя анализи, прогнози и прави предложения по разпределянето на субсидиите
и компенсациите на базата на получена от
общините информация;
6. събира и обработва статистически данни
за автомобилните превози;
7. осъществява прилагането на реда за
заявяване, получаване, ползване и отчитане
на чуждестранните разрешителни за извършване на международен автомобилен превоз от
българските превозвачи и прави предложения
за промени;
8. разглежда постъпили предложения и
подготвя за издаване разрешения за извършване на международен превоз на пътници от
български и чуждестранни превозвачи;
9. контролира спазването на режимите за
извършване на вътрешни и международни
автомобилни превози и при констатирани
нарушения прави предложения за санкционирането им;
10. извършва дейностите по подготовка за
издаване на лицензи на Общността и лицензи
за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
България и прави предложения до министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията или до оправомощено от него
длъжностно лице за издаване на лицензите
или за отказ за издаването им; поддържа база
с данни на лицензираните превозвачи;
11. изготвя образците на българските разрешителни за международен автомобилен превоз
и организира размяната им в съответствие с
двустранните договорености;
12. изготвя удостоверения за обществен
превоз за пътните превозни средства, с които
се извършват превози на пътници и товари на
територията на Република България; поддържа
база с данни за издадените удостоверения;
13. създава и поддържа база с данни за
международните автобусни превози и за еднократните и многократните разрешителни за
международни автомобилни превози;
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14. подготвя становища и отговори по
постъпващите в агенцията писма и жалби,
свързани с дейността на дирекцията;
15. осъществява методическо ръководство на
дейността на регионалните дирекции, свързана
с функциите на дирекцията;
16. участва в изготвянето на проекти на
нормативни и административни актове в областите на дейност на дирекцията;
17. организира и координира участието на
агенцията в дейността на международните
организации и специализираните структури
на Европейския съюз в областите на дейност
на агенцията, като:
а) осъществява връзките на агенцията с
международните организации и структурите
на Европейския съюз;
б) координира изготвянето на позиции за
участие на агенцията в работата на специализираните международни организации и
подготвя изпращането им за утвърждаване от
Министерството на външните работи;
в) оказва методическа помощ при прилагането на националното законодателство и на
международните договори, по които Република
България е страна, от останалите дирекции
в специализираната администрация и при
осъществяване на дейността им;
г) участва в разработването на проекти на
международни договори и прави предложения
до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване,
присъединяване, ратифициране, денонсиране и
изменяне на международни договори в областта
на автомобилните превози на пътници и товари и за членство и участие в специализирани
международни организации и инициативи;
д) координира дейността по изготвяне на
проекти на нормативни актове за въвеждане
в националното законодателство изискванията
на правото на Европейския съюз и на международните договори във връзка с дейността
на агенцията;
е) координира и извършва дейностите,
свързани с разработването и изпълнението
на международни проекти за подпомагане на
агенцията;
18. води международна кореспонденция и
подпомага изпълнителния директор при организирането и провеждането на международни
срещи;
19. координира и осъществява двустранното
сътрудничество и връзки на агенцията;
20. организира и координира работата на
агенцията във връзка с регулаторните є функции по отношение на таксиметровите превози
на пътници.
Чл. 19. Дирекция „Пътни превозни средства
и водачи“:
1. извършва дейностите по подготовка за
издаване на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност
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за управление на моторни превозни средства и прави предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията или до оправомощено от него
длъжностно лице за издаване на разрешенията или за отказ за издаването им; поддържа
база с данни за лицата, получили разрешение
за обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторни
превозни средства, и регистър на преподавателите и на превозните средства, с които се
извършва обучението;
2. прави предложения до изпълнителния
директор за одобряване на масивите от изпитните въпроси за изготвянето на тестовете
за провеждане на изпити и поддържа база с
данни за лицата, включени в протоколите за
провеждане на изпитите;
3. извършва дейностите по подготовка за
издаване на сертификати на водачи на автомобили за превоз на товари, които не са граждани
на Европейския съюз, и прави предложения до
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или до оправомощено от него длъжностно лице за издаване
на сертификатите или за отказ за издаването
им; поддържа база с данни за издадените
сертификати;
4. организира изпитите за професионална
компетентност на ръководители на транспортната дейност на лицата, извършващи обществен превоз на пътници и товари, и прави
предложения за издаване на удостоверения за
професионална компетентност, поддържа база
с данни за издадените удостоверения;
5. прави предложения до изпълнителния
директор за одобряване на масивите от изпитните въпроси за изготвянето на тестовете
за провеждане на изпитите за професионална
компетентност на ръководители на транспортната дейност;
6. извършва дейностите по подготовка за
издаване на разрешения за обучение на водачи, извършващи превоз на опасни товари, и
на консултанти по безопасността при превоза
на опасни товари и прави предложения до
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или до оправомощено от него длъжностно лице за издаване
на разрешенията или за отказ за издаването
им; поддържа база с данни за издадените и
отнетите разрешения;
7. организира изпитите за придобиване
на свидетелства за водач на опасни товари
и удостоверения за консултанти по безопасността при превоза на опасни товари; прави
предложения за издаване на свидетелства на
водачите, извършващи превози на опасни
товари, и удостоверения на консултантите по
безопасността при превоза на опасни товари;
поддържа база с данни за издадените свидетелства и удостоверения;
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8. прави предложение до изпълнителния
директор за одобряване на масивите от изпитните въпроси за изготвянето на тестовете за
провеждане на обучение на водачи, извършващи
превоз на опасни товари, и на консултанти по
безопасността при превоза на опасни товари;
9. извършва дейностите по подготовка за
издаване на удостоверения за регистрация за
организиране на курсове за обучение на водачи
за придобиване на карта за квалификация на
водача и прави предложения до изпълнителния
директор за издаване на удостоверенията или
за отказ за издаването им; поддържа регистър
на издадените и отнетите удостоверения и база
с данни за издадените карти за квалификация
на водача;
10. администрира системата ТАХОНЕТ по
отношение на картите за дигитални тахографи;
поддържа база с данни за издадените карти за
дигитални тахографи;
11. организира изпитите за придобиване на
удостоверение на водач на лек таксиметров
автомобил на водачите на леки таксиметрови
автомобили и на ръководителите на транспортната дейност на лицата, извършващи
таксиметров превоз на пътници;
12. извършва процедурите за одобряване
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета, на системи, компоненти и отделни
технически възли и прави предложение до
изпълнителния директор за издаване на съответните документи за одобряване; поддържа
база с данни за типово одобрени нови моторни
превозни средства и техните ремаркета, на
системи, компоненти и отделни технически
възли;
13. извършва дейностите по подготовка за
издаване на удостоверения за одобряване типа
на регистрирани пътни превозни средства и
прави предложения до изпълнителния директор
за издаване на удостоверенията или за отказ
за издаването им; поддържа база с данни за
издадените удостоверения за изменения в
конструкцията на пътните превозни средства;
14. извършва дейностите по подготовка за
издаване на удостоверения за определяне на
техническа служба и прави предложения до
изпълнителния директор за определяне и нотифициране на технически служби за извършване
на изпитвания и/или проверки във връзка с
процедурите за одобряване типа на превозни
средства, системи, компоненти или отделни
технически възли или за отказ за определянето
и нотифицирането им; поддържа база с данни
за нотифицираните технически служби;
15. извършва дейностите по подготовка за
издаване на удостоверения за индивидуално
одобряване на нови превозни средства и прави предложения до изпълнителния директор
за издаване на удостоверенията или за отказ
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за издаването им; поддържа база с данни за
издадените удостоверения за индивидуално
одобряване на нови превозни средства;
16. изготвя предложения за присъединяване
на Република България към международни договори в областта на техническите изисквания
към пътните превозни средства по отношение
на конструкцията на автомобилите, взаимното
зачитане на периодичните технически прегледи
и работното време на екипажите;
17. извършва дейностите по подготовка за
издаване на разрешения за извършване на периодични проверки за техническа изправност на
пътни превозни средства и прави предложения
до министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или до оправомощено от него длъжностно лице за издаване на
разрешенията или за отказ за издаването им;
поддържа база с данни за издадените разрешения и регистър на специалистите, извършващи
техническите прегледи; поддържа база с данни
за превозните средства, на които са извършени
периодични прегледи;
18. извършва дейностите по подготовка за
издаване на удостоверения за одобряване на
пътните превозни средства, с които се извършват превози на опасни товари, и сертификати
за техническа изправност на пътни превозни
средства и прави предложения до изпълнителния директор или до оправомощено от
него длъжностно лице за издаване на удостоверенията и сертификатите или за отказ за
издаването им; създава и поддържа регистри
за издадените удостоверения и сертификати;
19. извършва дейностите по подготовка за
издаване на удостоверения за регистрация на
лицата, извършващи първо и второ психологическо изследване, и прави предложения до
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или до оправомощено от него длъжностно лице за издаване на
удостоверенията или за отказ за издаването им,
както и за вписване или заличаване от регистъра на лицата, извършващи психологически
изследвания; поддържа регистъра на лицата,
извършващи психологически изследвания,
включително на психолозите;
20. поддържа централизираната база с данни
за проведените психологически изследвания,
дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност;
21. провежда трето психологическо изследване и издава удостоверения за психологическа
годност;
22. разработва методически указания за
извършване на психологическите изследвания
и работа с психологическите тестове, както и
за регистрацията, обработката, оценяването и
интерпретирането на резултатите;
23. осъществява контролни функции по
отношение на спазването на методическите
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указания за извършване на психологическите
изследвания от регистрираните за това лица;
24. проучва законодателството на Европейския съюз във връзка с дейността на дирекцията
и прави предложения за промени в националното законодателство; участва в работата на
международни институции и организации във
връзка с дейността на дирекцията;
25. прави предложения до изпълнителния
директор за изменения и допълнения в нормативните актове, уреждащи обществените
отношения в областите на дейност на агенцията,
с цел повишаване безопасността на движението по пътищата и подготвя предложения
и становища във връзка с безопасността на
движението по пътищата;
26. изготвя административни актове във
връзка с дейността на дирекцията;
27. подготвя становища и отговори по
постъпващите в агенцията писма и жалби,
свързани с дейността на дирекцията;
28. осъществява методическо ръководство
и контрол на дейността на регионалните дирекции „Автомобилна инспекция“, свързана с
функциите на дирекцията;
29. организира и провежда обучението на
служителите, провеждащи изпитите за придобиване на правоспособност за управление
на моторно превозно средство; анализира
резултатите от изпитите по управление на
превозно средство;
30. прави предложения за прекратяване
на правата, произтичащи от разрешения и
удостоверения за регистрация, издавани от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, от изпълнителния
директор или от оправомощени от тях лица.
Чл. 20. Дирекция „Автомобилна инспекция“:
1. изготвя планове и програми за контролната дейност на агенцията;
2. осъществява методическо ръководство
на контролната дейност на регионалните
дирекции;
3. изготвя анализи и справки за състоянието
на контролната и административнонаказателната дейност;
4. организира и провежда обучение на
инспекторския състав на агенцията относно
извършването на контролната и административнонаказателната дейност;
5. участва в изготвянето на проекти на
нормативни и административни актове в областите на дейност на дирекцията;
6. изготвя становища и отговори по постъпили в агенцията сигнали, жалби и предложения,
свързани с дейността на дирекцията;
7. следи за спазването на вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури и превенция на риска и осъществява
дейностите, предвидени в тях;
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8. следи за спазването на етичните правила
и разглежда постъпили сигнали за нарушения
на служебните задължения на служителите на
агенцията и осъществява контрол за спазване
на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2004 г.;
9. извършва проверки по постъпили жалби
на граждани и организации и подготвя отговорите до тях;
10. следи за предприетите действия във връзка с изпълнението на препоръки на външни и
вътрешни одитори, както и на предписанията
на други контролни органи;
11. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на контрол върху работата
на регионалните дирекции;
12. извършва наблюдение и анализ на дейността на регионалните дирекции при осъществяване на функциите им и при необходимост
предлага коригиращи действия;
13. координира дейността на агенцията по
осъществяване на контрола.
Чл. 21. (1) Регионалните дирекции „Автомобилна администрация“:
1. осъществяват контролните функции на
агенцията, предвидени във:
а) Закона за автомобилните превози;
б) Закона за движението по пътищата;
в) Закона за управление на отпадъците;
г) Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн.,
ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 66 от 2007 г. и бр. 15 и 18 от
2013 г.);
д) Спогодбата за международни случайни
превози на пътници, извършвани с автобуси
(ИНТЕРБУС) (ДВ, бр. 18 от 2003 г.);
е) Европейската спогодба за превоз на
лесноразваляеми хранителни продукти и за
специалните транспортни средства, които се
ползват при тези превози (ATP);
ж) Европейската спогодба за работата на
екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
(AETR) (обн., ДВ, бр. 99 от 1995 г.; изм. и доп.,
бр. 27 от 2012 г.);
2. съставят актове за установяване на административни нарушения;
3. издават наказателни постановления при
изрично овластяване за това;
4. прилагат принудителни административни мерки в случаите, предвидени в Закона за
автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и Закона за управление на
отпадъците, при изрично овластяване за това;
5. провеждат изпити за:
а) придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
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б) придобиване на свидетелство на водач
на превозно средство, превозващо опасни товари, и за придобиване на удостоверение на
консултант по безопасността при превоза на
опасни товари;
в) придобиване на удостоверение на водач
на лек таксиметров автомобил;
г) професионална компетентност на ръководителите на транспортната дейност на превозвачите на пътници и товари и на лицата,
извършващи таксиметрови превози на пътници;
6. извършват огледи за годност на:
а) учебните кабинети, учебните площадки
и превозните средства за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство;
б) психологическите лаборатории;
в) контролно-техническите пунктове за
извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства;
7. осъществяват административното обслужване на физически и юридически лица по
места във връзка с функциите на агенцията;
8. поддържат бази с данни за:
а) извършените проверки на пътя и в
предприятията на превозвачите и на лицата,
извършващи превози за собствена сметка, в
учебните центрове, в психологическите лаборатории и в контролно-техническите пунктове за
извършване на периодични прегледи на пътни
превозни средства;
б) проведените изпити по т. 5;
9. извършват проверки по постъпили жалби
на граждани и организации по проблеми от
компетентността на дирекцията и подготвят
отговорите по тях;
10. участват в комисии и работни групи във
връзка с контролната дейност на агенцията;
11. правят предложения за прекратяване на
правата, произтичащи от лицензи, разрешения
и удостоверения за регистрация, издавани от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, от изпълнителния
директор или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(2) Регионалните дирекции „Автомобилна
администрация“ осъществяват контрол върху
психологическите лаборатории по отношение
на присъствието на изследваните лица.
Раздел VI
Организация на работата
Чл. 22. (1) Непосредственото ръководство
на дирекциите се осъществява от техните директори, които носят отговорност за точното
и срочното изпълнение на конкретните задачи
при осъществяване на функциите им.
(2) Директорите на дирекции:
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1. дават задължителни указания в рамките
на своите правомощия за осигуряване изпълнението на актовете на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и на изпълнителния директор на агенцията;
2. разпределят работата и задълженията
между служителите в дирекцията;
3. изготвят предложения до изпълнителния
директор относно подбора и разпределението
на кадрите, повишаването на квалификацията,
поощряването на служителите и налагането
на наказания;
4. организират, планират, ръководят, контролират и отчитат изпълнението на задачите,
възложени на дирекцията;
5. подписват и насочват материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на
ръководените от тях дирекции;
6. докладват на изпълнителния директор,
на заместник изпълнителния директор и на
главния секретар по въпроси, свързани с
функциите на ръководените от тях дирекции;
7. изготвят ежегодно отчет за дейността на
ръководените от тях дирекции и правят предложения за конкретни мерки за подобряване
на дейността;
8. правят предложения за назначаване, преназначаване или освобождаване от длъжност
на служители в дирекцията, която ръководят;
9. правят предложения за повишаване на
квалификацията, повишаване в ранг или в
длъжност на служителите от дирекцията;
10. осигуряват взаимодействието с другите
звена в агенцията в съответствие с установените
организационни връзки и разпределението на
дейностите между тях;
11. изпълняват и други задачи, възложени
им от изпълнителния директор, от заместник
изпълнителния директор или от главния секретар на агенцията, в рамките на функциите
на ръководените от тях дирекции;
12. организират спазването на работното
време и почивките на служителите от дирекцията, която ръководят;
13. организират спазването на здравословните и безопасните условия на труд и правилата
за пожарна безопасност от служителите от
дирекцията, която ръководят.
(3) При отсъствие директорите се заместват
от друг служител, определен със заповед на
изпълнителния директор за всеки конкретен
случай.
Чл. 23. (1) При изпълнение на контролните
си функции служителите на агенцията се легитимират със служебна карта, чийто образец
се утвърждава от изпълнителния директор.
(2) За изпълнение на определени задачи,
свързани с дейността на агенцията, изпълнителният директор може да привлича извънщатни
доброволни сътрудници.
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Чл. 24. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при
5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на
8-часовия работен ден и с обедна почивка 30
минути между 12,00 и 14,00 ч. Правилата за
отработване на нормалната продължителност
на работния ден се определят с правилника за
вътрешния трудов ред на агенцията.
(3) С правилника за вътрешния трудов ред
в агенцията може да се въведе ненормиран
работен ден за определени с правилника
длъжности.
(4) А дминистративното обслужване на
физически и юридически лица се извършва
от 9,00 до 17,30 ч. Служителите на агенцията,
извършващи административно обслужване,
прилагат изискванията, утвърдени с вътрешните правила за организация на административното обслужване.
(5) Отработването и отчитането на работното време се извършват в съответствие с
условията, предвидени в правилника за вътрешния трудов ред.
Чл. 25. Дейността в агенцията се осъществява от държавни служители и от лица по
трудово правоотношение.
Чл. 26. (1) При изпълнение на служебните
си задължения служителите на агенцията,
определени със заповед на изпълнителния
директор, носят униформено облекло.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят видът на униформеното облекло, както и редът
за носенето му.
Чл. 27. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения служителите на
агенцията могат да бъдат награждавани от
изпълнителния директор с отличие. Видът
на отличието се определя със заповедта за
награждаване.
(2) Отличията са:
1. грамота;
2. сребърен почетен знак на агенцията;
3. златен почетен знак на агенцията.
(3) Изпълнителният директор утвърждава
образец на почетните знаци.
Чл. 28. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана
и други специфични разпоредби, свързани
с организацията на работа в агенцията, се
уреждат с вътрешни правила и заповеди на
изпълнителния директор.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 2, ал. 4 от Закона за
автомобилните превози и чл. 55 от Закона за
администрацията.
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Приложение
към чл. 12, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – 581 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Финансов контрольор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване“
ди рек ц и я „Фи на нсово - счет овод но
обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Автомобилни превози“
дирекция „Пътни превозни средства
и водачи“
дирекция „Автомобилна инспекция“
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Благоевград
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Бургас
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Варна
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Велико Търново
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Видин
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Враца
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Габрово
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Добрич
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Кърджали
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Кюстендил
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Ловеч
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Монтана
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Пазарджик
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Перник
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Плевен
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Пловдив
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Разград
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Русе
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Силистра
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Сливен
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Смолян

1
1
1
1
37
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Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – София
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Стара Загора
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Търговище
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Хасково
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Шумен
Регионална дирекция „Автомобилна
администрация“ – Ямбол
8913

11
540

29
19
27
23
24
17
14
11
11
14
13
14
11
11
15
14
16
32
11
16
11
12
12

69
17
11
17
11
12

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

26

26
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КОМИСИ Я ЗА РАЗК РИВА НЕ Н А ДО
КУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИ
НАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖ
ДАНИ КЪМ ДЪРЖ АВНА СИГ УРНОСТ
И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия и на
нейната администрация (обн., ДВ, бр. 41 от
2007 г.; изм., бр. 85 от 2007 г., бр. 88 от 2008 г.,
бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 18, ал. 2 числото „103“ се заменя
с „93“.
§ 2. В чл. 25, ал. 2, т. 8 и 22 думата „Правен“ се заменя с „Правно-административен“.
§ 3. В чл. 34, ал. 1 думите „Националната
служба за охрана“ се заменят с „Министерството на вътрешните работи“.
§ 4. В § 3 от заключителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавя „изменен
с решение на комисията и Протокол № 66 от
30.10.2013 г.“.
§ 5. Приложението към чл. 18, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 18, ал. 2
Численост на администрацията на комисията
Обща численост
93
в т. ч.:
главен вътрешен одитор
1
служители по сигурността
на информацията
2
дирекция „Финансово-стопански
и правно-административни дейности“ 33
дирекция „Архив“
41
дирекция „Изследване на архивите
и публична дейност“
16“.

8892

Председател:
Евтим Костадинов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 65 от 2006 г. за изискванията към обектите
за търговия на едро с ветеринарномедицински
продукти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата след
думите „ветеринарномедицински продукти“ се
добавя „и/или активни субстанции“.
§ 2. В чл. 1 след абревиатурата „(ВМП)“ се
добавя „и/или активни субстанции“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Търговия на едро с ВМП и/или активни
субстанции, използвани като изходни суровини
за производство на ВМП, извършват физически или юридически лица, регистрирани по
Търговския закон, които са получили лиценз
за търговия на едро с ВМП по реда на чл. 365,
ал. 8 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност (ЗВД).“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на лиценз за търговия на
едро с ВМП и/или активни субстанции лицата
по ал. 1 подават до изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ) заявление по образец съгласно
чл. 364, ал. 1 ЗВД.“
3. В ал. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думите „Генералният
директор на НВМС“ се заменят с „Изпълнителният директор на БАБХ“, а след абревиатурата
„ВМП“ се добавят думите „и/или активни
субстанции“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. условията за съхранение и транспортиране на ВМП и/или активни субстанции;“
в) в т. 4 след думата „документацията“ се
добавя „по чл. 17“, а думите „свързана с движението на всяка партида ВМП“ се заличават.
§ 4. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след абревиатурата „ВМП“ се добавя
„и/или активни субстанции“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. съхранение на активни субстанции;“.
3. Създава се т. 5:
„5. санитарен възел с мивка с топла и
студена вода.“
§ 5. В чл. 4 думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 2“.
§ 6. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. В помещенията за съхранение на
ВМП и/или активни субстанции не се допуска
пряка слънчева светлина.“
§ 7. В чл. 6 след абревиатурата „ВМП“ се
добавя „и/или активни субстанции“.
§ 8. Създава се чл. 6а:
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„Чл. 6а. (1) Активните субстанции се съхраняват в отделно помещение при спазване
на условията, посочени от производителя им.
(2) Термолабилните активни субстанции се
съхраняват в хладилник или хладилна камера
при температура според изискванията, посочени от производителя.
(3) Всеки хладилник или хладилна камера
се оборудва с термометър, като стойностите
за температурата се отчитат двукратно всеки
ден и се вписват в дневник.
(4) Активните субстанции се съхраняват
на разстояние по видове и партиди, което не
позволява смесването им.
(5) На отделно, обозначено за целта, място
се съхраняват активните субстанции:
1. с отклонения в качеството;
2. с изтекъл срок на годност;
3. с повредени опаковки или със съмнения
за произхода;
4. които са блокирани и подлежат на изтегляне от производителя им или от търговец;
5. които подлежат на бракуване по реда на
чл. 318 ЗВД и унищожаване съгласно Закона
за управление на отпадъците.“
§ 9. В чл. 7, ал. 1, в основния текст запетаята
след думата „отровните“ се заменя със съюза
„и“, а думите „и наркотичните“ се заличават.
§ 10. В чл. 8, ал. 1 думите „или във фармакопея“ се заличават.
§ 11. В чл. 11 се създава т. 6:
„6. със съмнения за произхода им.“
§ 12. В чл. 12, ал. 3 след думата „продукти“
се добавя „не може да се съхраняват на пода,
а тези“.
§ 13. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Обектите за търговия на едро
с ВМП трябва да:
1. разполагат с необходимото оборудване
и условия в помещенията за съхранение, приемане и експедиция на ВМП и/или активни
субстанции;
2. са осигурени с транспортни средства и
помещения за съхранение на ВМП и/или активни субстанции, поддържани в добро хигиенно
състояние, съгласно утвърдена инструкция по
чл. 14, т. 2, включваща честота на почистване,
използваните почистващи разтвори, честотата
на смяната им, както и начините за почистване;
3. са с необходимата складова площ за съхранение на ВМП и/или активни субстанции по
видове и партиди в зависимост от техния обем
и количество и с достатъчно разстояние между
различните ВМП и/или активни субстанции,
както и партидите от един и същ продукт;
4. са защитени от навлизането на насекоми
и гризачи в помещенията.
(2) В обектите за търговия на едро с ВМП
не се допуска извършване на други дейности,
освен посочените в лиценза за търговия на
едро с ВМП, както и достъп на външни лица
до помещенията за съхранение на ВМП и/или
активни субстанции.“
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§ 14. Създава се чл. 13б:
„Чл. 13б . Управителят на обекта за търговия
на едро осигурява правилното функциониране
и постоянен контрол на обекта и е отговорен
за дейностите по закупуване, продажба, съхранение, транспортиране и контрол на ВМП
и/или активни субстанции.“
§ 15. В чл. 14, т. 1 след абревиатурата „ВМП“
се добавя „и/или активни субстанции“.
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „продукти“
се добавя „и/или активни субстанции“;
б) в т. 2 след абревиатурата „ВМП“ се поставя запетая и се добавя „активни субстанции“.
2. В ал. 3 след абревиатурата „ВМП“ се
добавя „и/или активни субстанции“.
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „ВМП“ се
добавя „и/или активни субстанции“.
2. В ал. 2 след думите „хронологичен ред“ се
добавя „на хартиен и/или електронен носител“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 18. Създават се чл. 17а – 17г:
„Чл. 17а. (1) При получаване на ВМП и/или
активни субстанции и преди постъпването им в
складовите помещенията трябва да се провери:
1. за евентуално неблагоприятно повлияване
на продуктите по време на транспортирането;
2. целостта на опаковките и почистване
при необходимост;
3. съответствието на документите по чл. 369,
ал. 3 ЗВД, сертификатът за освобождаване на
партида ВМП или аналитичният сертификат
за съответната партида активна субстанция с
получените количества ВМП и/или активни
субстанции;
4. наличието на валиден лиценз за употреба
на получените ВМП.
(2) След първоначалния оглед ВМП и/или
активните субстанции, за които се изискват
специални условия на съхранение, трябва незабавно да се поставят в предназначените за
целта помещения.
(3) Копия от сертификатите по ал. 1, т. 3 се
съхраняват в обекта за срок три години и се
предоставят на контролните органи на БАБХ
или на клиенти при поискване.
Чл. 17б. (1) При търговия на едро с ВМП
и субстанции и търговия на дребно с ВМП,
които имат анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително или
хормонално действие, се води подробна документация за всички закупени и продадени
количества съгласно изискванията на чл. 371,
ал. 1 и чл. 380, ал. 1 ЗВД.
(2) Документите по ал. 1 трябва да са налични в обектите за търговия на едро и дребно
и да се предоставят на контролните органи на
БАБХ при поискване.
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Чл. 17в. (1) Протоколите за бракуване и
унищожаване на ВМП или активни субстанции, документите по чл. 8, ал. 2, чл. 13, ал. 2
от тази наредба, рецептите по чл. 369, ал. 1
ЗВД и документите по чл. 369, ал. 3 ЗВД се
съхраняват за срок три години.
(2) Документите по ал. 1, по чл. 17, ал. 1 от
тази наредба и по чл. 371, ал. 1 ЗВД трябва да
са налични в обекта за търговия на едро и се
предоставят на контролните органи на БАБХ
при поискване.
Чл. 17г. (1) Когато в обекта се използва
компютризирана система или софтуер за въвеждане и обработване на данни, трябва да се
изготви в писмен вид подробно описание на
функциите на системата или софтуера.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат от лица,
определени със заповед на притежателя на
лиценза за търговия на едро.
(3) Данните от компютризираната система
или софтуера периодично се архивират и трябва
да са защитени от увреждане.“
§ 19. Приложението към чл. 2, ал. 2 се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
8979

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Възстановяване на горския
потенциа л и въвеж дане на превантивни
дейности“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 24 от
2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5, 89, 99 и 105
от 2011 г., бр. 71 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 4 думите „5000 линейни
метра дължина“ се заменят с „общо 5000 линейни метра дължина за всяко едно териториално поделение на държавно предприятие по
чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и община“.
§ 2. В чл. 7, ал. 4, т. 2 се правят следните
изменения:
1. В буква „а“ числото „1890“ се заменя
с „2900“.
2. В буква „б“ числото „3030“ се заменя
с „5246“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „300 000“ се заменя с
„5 000 000“.
2. В ал. 3 числото „300 000“ се заменя с
„5 000 000“.
3. В ал. 5 думите „общини, държавни горски
стопанства и държавни ловни стопанства“ се
заменят с „общини и държавни предприятия
по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите“.
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§ 4. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите „държавни
горски стопанства (ДГС), държавни ловни
стопанства (ДЛС), дирекции на национални
паркове (ДНП) и нау чноизследователск и
горски стопанства“ се заменят с „държавни
предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за
горите, дирекции на национални паркове
(ДНП) и учебно-опитни горски стопанства“.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 2 думите „ДГС, ДЛС“ се заменят с
„държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от
Закона за горите“;
б) в т. 3 думите „ДГС, ДЛС“ се заменят с
„държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от
Закона за горите“.
2. В ал. 2 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94
и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от
25 юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември
2002 г.)“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от
26 октомври 2012 г.)“.
§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ се заменят с „по чл. 43 от Устройствения
правилник на Държавен фонд „Земеделие“
(ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ)“.
2. В ал. 3 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
се заменят с „по чл. 43 УПДФЗ“.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“ се заменят с „по чл. 43
УПДФЗ“.
2. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
се заменят с „по чл. 43 УПДФЗ“.
3. В ал. 3 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
4. В ал. 4 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
§ 8. В чл. 24а, ал. 1, т. 1 думите „по-рано от
1 месец“ се заменят с „по-късно от 4 месеца“.
§ 9. В чл. 25 думите „ОДФ – ПСМП“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ (ОДФ – РРА – РА)“ се
заменят с „по чл. 44 УПДФЗ“.
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2. В ал. 3 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ – Разплащателна агенция“
се заменят с „по чл. 44 УПДФЗ“.
3. В ал. 4 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
4. В ал. 8 числото „25“ се заменя със „70“.
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областна дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
2. В ал. 4 след думата „фактура“ се поставя запетая и се добавя „удостоверения за
открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС
№ 59 от 2011 г.“.
§ 12. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
2. В ал. 2 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 30 думите „Наредба № 2 от 2009 г.
за залесяване и инвентаризация на горските
култури (ДВ, бр. 15 от 2009 г.)“ се заменят
с „Наредба № 2 от 2013 г. за условията и
реда за залесяване на горски територии и
земеделски земи, използвани за създаване на
специални, защитни и стопански гори и на
гори в защитени територии, инвентаризация
на създадените култури, тяхното отчитане и
регистриране (ДВ, бр. 16 от 2013 г.)“.
2. В т. 47 след думите „бетонна площадка“ се добавя „или площадка, изградена от
бетонни елементи“.
§ 14. В приложение № 1а към чл. 14, ал. 4,
т. 1 и 2 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и
чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от
25 юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 15. В приложение № 3 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „Попълва се от експерт ОДФ – ПСМП“
се изменя така:
„Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ“.
2. Ред „(Печат ОДФ – ПСМП)“ се изменя
така:
„(Печат от областната дирекция на фонда
по чл. 43 УПДФЗ)“.
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3. В подраздел „Общи документи“ от раздел
„Приложени документи“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 след думата „дейности“ се поставя
точка и се добавя „Не се изисква при строителство и подобряване на наблюдателни пунктове.“
4. Точка 4 от подраздел „Общи документи,
представяни от общини“ се изменя така:
„4. Количествено-стойностна сметка за
предвидените мероприятия (включително на
електронен носител).“
5. Подраздел „Общи документи, представяни от държавни горски стопанства, държавни
ловни стопанства, дирекции на национални
паркове и научноизследователски горски стопанства“ се изменя така:
„Общи документи, представяни от държавни
предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за
горите, дирекции на национални паркове и
учебно-опитните горски стопанства
1.

Заповед за назначаване, трудов договор
или договор за управление на директора
на съответното учреждение.

2.

Удостоверение от Националната агенция за приходите, че кандидатът няма
просрочени задължения, издадено не
по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие
от кандидата.

3.

Количествена сметка за предвидените
мероприятия (включително на електронен носител) – за държавни предприятия
по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и
учебно-опитните горски стопанства,
одобрена от РДГ, а за ДНП, одобрена от
дирекция „Национална служба за защита
на природата“ към Министерството на
околната среда и водите (ДНСЗП).

“
6. Точка 2 от таблица „Възстановяване на
горския потенциал“ от подраздел „Специфични документи по вида на инвестицията“ се
изменя така:
„2. Документ, удостоверяващ, че площта е
опожарена за:
– държавните предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите – подписан от ОУПБЗН
и от съответните териториални поделения на
държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от
Закона за горите и заверен от РДГ;
– учебно-опитните горски стопанства – подписан от ОУПБЗН и от учебно-опитното горско
стопанство и заверен от РДГ;
– ДНП – подписан от ОУПБЗН и ДНП и
заверен от ДНСЗП;
– общини – подписан от ОУПБЗН и общинската горска структура по чл. 181, ал. 1,
т. 1 от Закона за горите;
– физически лица, еднолични търговци и
юридически лица – подписан от ОУПБЗН и
заверен от РДГ.
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В случай на други природни бедствия – документ от ЛЗС.“
7. Преди таблица „Декларации“ се добавя
следният текст:
„Държавен фонд „Земеделие“ е администратор на лични данни съгласно чл. 3 от Закона
за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни
под идентификационен номер 197214. Държавен
фонд „Земеделие“ събира и обработва лични
данни за нуждите на прилагане, контрол и
мониторинг на ПРСР. Предоставените лични
данни на Държавен фонд „Земеделие“ за нуждите на прилагане, контрол и мониторинг на
ПРСР не се предоставят на трети лица освен
при наличие на изрично съгласие или в случаите, когато е предвидено в нормативен акт.
Кандидатите или ползвателите на помощта по
мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“
от ПРСР представят доброволно на Държавен
фонд „Земеделие“ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична
карта (паспортни данни), телефон, електронна
поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола
и мониторинга по мярка 226 „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от ПРСР. В случай на
упълномощаване Държавен фонд „Земеделие“
обработва следните категории лични данни
на упълномощеното лице: три имена, ЕГН,
данни от лична карта (паспортни данни).
Всяко физическо лице има право на достъп
до отнасящите се за него лични данни, които
се обработват от Държавен фонд „Земеделие“,
и право на коригиране на същите по реда и
условията на Закона за защита на личните
данни. Непредоставянето на лични данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до
прилагането на изискванията на чл. 22, ал. 7.“
§ 16. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „I. Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 4 се отменя;
в) в т. 5 след думата „дейности“ се поставя
точка и се добавя „Не се изисква при строителство и подобряване на наблюдателни пунктове.“
2. В т. 4 от раздел „I.Б. Общи документи,
представяни от общини:“ запетаята и думите
след нея „одобрени от РДГ“ се заличават.
3. Раздел „I.В. Общи документи, представяни от държавни горски стопанства, държавни
ловни стопанства, дирекции на национални
паркове и научноизследователски стопанства“
се изменя така:
„I.В. Общи документи, представяни от държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона
за горите, дирекции на национални паркове и
учебно-опитните горски стопанства
1. Заповед за назначаване, трудов договор
или договор за управление на директора на
съответното учреждение.
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2. Удостоверение от Националната агенция
за приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата.
3. Количествена сметка за предвидените
мероприятия (включително на електронен носител) – за държавни предприятия по чл. 163,
ал. 1 от Закона за горите и учебно-опитните
горски стопанства, одобрена от РДГ, а за
ДНП – одобрена от ДНСЗП.“
4. Точка 3 от подраздел „II.А. Възстановяване
на горския потенциал“ от раздел „II. Специфични документи по вида на инвестицията“
се изменя така:
„3. Документ, удостоверяващ, че площта е
опожарена за:
– държавните предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите – подписан от ОУПБЗН
и от съответните териториални поделения на
държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от
Закона за горите и заверен от РДГ;
– учебно-опитните горски стопанства – подписан от ОУПБЗН и от учебно-опитното горско
стопанство и заверен от РДГ;
– ДНП – подписан от ОУПБЗН и ДНП и
заверен от ДНСЗП;
– общини – подписан от ОУПБЗН и общинската горска структура по чл. 181, ал. 1,
т. 1 от Закона за горите;
– физически лица, еднолични търговци и
юридически лица – подписан от ОУПБЗН и
заверен от РДГ.
В случай на други природни бедствия – документ от ЛЗС.“
§ 17. В приложение № 5 към чл. 30, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 7 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“.
4. Създава се т. 11:
„11. Проект на договор за поръчителство
(представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявката за авансово
плащане да бъде поръчителство).“
§ 18. В приложение № 6 към чл. 31, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думите в скобите „за ДГС/ДЛС,
ДНП и научноизследователски горски стопанства“ се заменят със „за държавни предприятия
по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, ДНП и
учебно-опитните горски стопанства“;
в) в т. 8 думите „Копие от удостоверение
за регистрация по ЗДДС или декларация (в
случай че няма регистрация)“ се заменят с
„Декларация (в случай че няма регистрация
по ЗДДС)“;
г) в т. 27 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“;
д) създава се т. 32:
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„32. Удостоверения за открити сметки по
чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 2011 г. (представя се в случаите по чл. 31, ал. 4).“
2. В раздел „Специфични документи“ се
правят следните изменения и допълнения:
а) подраздел „Почистване на площите, пострадали от горски пожари, ветровали и други
природни бедствия“ се изменя така:
„Почистване на площите, пострадали от
горски пожари, ветровали и други природни
бедствия:
Удостоверение, потвърждаващо, че възстановителните дейности са извършени за:
– държавните предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите – подписан от съответните
териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите
и заверен от РДГ;
– учебно-опитните горски стопанства – подписан от учебно-опитното горско стопанство
и заверен от РДГ;
– ДНП – подписан от ДНП и заверен от
ДНСЗП;
– общини – подписан от общинската горска
структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за
горите и заверен от РДГ;
– физически лица, еднолични търговци и
юридически лица – подписан от РДГ.“;
б) в подраздел „Презалесяване на пострадали
гори“ се правят следните изменения:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. Документ, че културата е заведена в
книгата на горските култури за:
– държавните предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите – издаден от съответните
териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите
и заверен от РДГ;
– учебно-опитните горски стопанства – издаден от учебно-опитното горско стопанство
и заверен от РДГ;
– общини – издаден от общинската горска
структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за
горите и заверен от РДГ;
– физически лица, еднолични търговци и
юридически лица – издаден от РДГ;
– ДНП – издаден от ДНП, че културата е
вписана в отчетните документи на парка и
заверен от ДНСЗП.“;
бб) в т. 3 думите „Наредба № 5 за производство и търговия на горски репродуктивни
материали, или копие от основния сертификат
на изходните материали, когато се залесява
с фиданки от видовете, включени в приложение № 1 на Наредба № 5“ се заменят с
„Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда
за определяне, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена
база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване,
търговия и внос (ДВ, бр. 93 от 2012 г.) (Наредба № 21 от 2012 г.), или копие от основния
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сертификат на изходните материали, когато се
залесява с фиданки от видовете, включени в
приложение № 1 на Наредба № 21 от 2012 г.“;
в) в подраздел „Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове и строителство
и подобряване на горски пътища“ се правят
следните изменения и допълнения:
аа) точка 1 се отменя;
бб) създават се т. 4 и 5:
„4. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен
носител) от строителя, детайлно изясняваща
обстоятелствата, наложили извършването на
допълнителни строително-монтажни дейности
(когато е приложимо).
5. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка, вариационна заповед, книга
на обекта, одобрена от лицето, упражняващо
строителен надзор, и възложителя (когато е
приложимо).“;
г) точка 2 от подраздел „Разнообразяване
на видовия състав“ се изменя така:
„2. Документ, че културата е заведена в
книгата на горските култури, за:
– държавните предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите – издаден от съответните
териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите
и заверен от РДГ;
– учебно-опитните горски стопанства – издаден от учебно-опитното горско стопанство
и заверен от РДГ;
– общини – издаден от общинската горска
структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за
горите и заверен от РДГ;
– физически лица, еднолични търговци и
юридически лица – издаден от РДГ;
– ДНП – издаден от ДНП, че културата е
вписана в отчетните документи на парка, и
заверен от ДНСЗП.“
§ 19. Приложение № 6а към чл. 34, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 6а
към чл. 34, ал. 2
Методология за изплащане на разходите за
дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 според процента
на прихващане
Изчисляването и изплащането на разходите
за презалесяване се извършва еднократно, както
следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за презалесяване – 0
Прихващане > 25 % < 60 %
Разходи за презалесяване – според % на прихващане
Прихващане > 60 %
Разходи за презалесяване – 100 %.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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§ 21. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба не
се прилагат § 1, 2, 3, 4 и 5 по отношение на
т. 1, § 13 по отношение на т. 2, § 15 по отношение на т. 5 и 6, § 16 по отношение на т. 3
и 4, § 18 по отношение на т. 1, буква „б“, т. 2,
букви „а“, „б“ и „г“ и § 19.
Министър:
Димитър Греков
8978

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм., бр. 24 от
2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 3 думите „общините, държавните горски стопанства и държавните
ловни стопанства“ се заменят с „общините
и държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от
Закона за горите“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото „1815“ се заменя с „2835“,
а числото „1890“ се заменя с „2900“;
б) в т. 2 числото „2955“ се заменя с „5171“,
а числото „3030“ се заменя с „5246“.
2. В ал. 2, т. 2 числото „90“ се заменя със
„102“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите „държавни
горски стопанства (ДГС), държавни ловни
стопанства (ДЛС), дирекции на национални
паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства“ се заменят с „държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите,
дирекции на национални паркове (ДНП) и
учебно-опитни горски стопанства“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „ДГС, ДЛС“ се заменят с „държавни предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите“.
2. В ал. 2 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94
и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25
юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември
2002 г.)“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25.10.2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26.10.2012 г.)“.
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
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се заменят с „по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ (ДВ,
бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ)“.
2. В ал. 3 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
се заменят с „по чл. 43 УПДФЗ“.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“ се заменят с „по чл. 43
УПДФЗ“.
2. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
се заменят с „по чл. 43 УПДФЗ“.
3. В ал. 3 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
4. В ал. 4 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 УПДФЗ“.
§ 7. В чл. 24а, ал. 1, т. 1 думите „по-рано от
1 месец“ се заменят с „по-късно от 4 месеца“.
§ 8. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ (ОДФ – РРА – РА)“ се
заменят с „по чл. 44 УПДФЗ“.
2. В ал. 3 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
3. В ал. 4 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
4. В ал. 8 числото „25“ се заменя със „70“.
§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областна дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
2. В ал. 5 след думата „фактура“ се поставя
запетая и се добавя „удостоверения за открити
сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11
март 2011 г.“.
§ 10. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
УПДФЗ“.
2. В ал. 2 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 УПДФЗ“.
§ 11. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 33 думите „Наредба № 2 от 2009 г.
за залесяване и инвентаризация на горските
култури (ДВ, бр. 15 от 2009 г.)“ се заменят с
„Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии
и земеделски земи, използвани за създаване
на специални, защитни и стопански гори и на
гори в защитени територии, инвентаризация
на създадените култури, тяхното отчитане и
регистриране (ДВ, бр. 16 от 2013 г.)“.
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2. В т. 41 думите „Наредба № 2 от 2009 г.
за залесяване и инвентаризация на горските
култури (ДВ, бр. 15 от 2009 г.)“ се заменят с
„Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии
и земеделски земи, използвани за създаване
на специални, защитни и стопански гори и на
гори в защитени територии, инвентаризация
на създадените култури, тяхното отчитане и
регистриране“.
§ 12. В приложение № 3а към чл. 14, ал. 4,
т. 1 и 2 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и
чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25
юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за
отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета“.
§ 13. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „Попълва се от експерт ОДФ – ПСМП“
се изменя така:
„Попълва се от експерт на областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ“.
2. Ред „(Печат ОДФ – ПСМП)“ се изменя
така:
„(Печат от областната дирекция на фонда
по чл. 43 УПДФЗ)“.
3. В раздел „Приложени документи“ се
правят следните изменения:
а) точки 1 и 3 от подраздел „Общи документи“ се отменят;
б) в т. 5 от подраздел „Общи документи,
представяни от общини“ запетаята и думите
след нея „одобрени от РДГ“ се заличават;
в) подраздел „Общи документи, представяни от държавни горски стопанства, държавни
ловни стопанства, дирекции на национални
паркове и научноизследователски горски стопанства“ се изменя така:
„Общи документи, представяни от държавни
предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за
горите, дирекции на национални паркове и
учебно-опитни горски стопанства
1. Копие от акт за държавна собственост 
или договор за придобиване право на
собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие
по местонахождението на поземления
имот, с приложена към него скица на
имота – за неземеделските земи, които
ще се залесяват.
2. Заповед за назначаване, трудов договор 
или договор за управление на директора
на съответното учреждение.
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3. Удостоверение от Националната агенция 
по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от
1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата.
4. Количествена сметка за предвидените 
мероприятия (включително на електронен носител) – за държавни предприятия
по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и
учебно-опитните горски стопанства, одобрена от РДГ, а за ДНП – одобрена от
дирекция „Национална служба за защита
на природата“ към Министерството на
околната среда и водите (ДНСЗП).

“
4. Преди таблица „Декларации“ се добавя
следният текст:
„Държавен фонд „Земеделие“ е администратор на лични данни съгласно чл. 3 от Закона
за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни
под идентификационен номер 197214. Държавен
фонд „Земеделие“ събира и обработва лични
данни за нуждите на прилагане, контрол и
мониторинг на ПРСР. Предоставените лични данни на Държавен фонд „Земеделие“ за
нуждите на прилагане, контрол и мониторинг
на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие на изрично съгласие или в
случаите, когато е предвидено в нормативен
акт. Кандидатите или ползвателите на помощта по мярка 223 „Първоначално залесяване
на неземеделски земи“ от ПРСР представят
доброволно на Държавен фонд „Земеделие“
следните категории лични данни: три имена,
ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни
данни), телефон, електронна поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с
прилагането, контрола и мониторинга по мярка
223 „Първоначално залесяване на неземеделски
земи“ от ПРСР. В случай на упълномощаване
Държавен фонд „Земеделие“ обработва следните категории лични данни на упълномощеното
лице: три имена, ЕГН, данни от лична карта
(паспортни данни). Всяко физическо лице има
право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от Държавен
фонд „Земеделие“, и право на коригиране на
същите по реда и при условията на Закона за
защита на личните данни. Непредоставянето на
лични данни, които се изискват съгласно тази
наредба, води до прилагането на изискванията
на чл. 22, ал. 6.“
§ 14. В приложение № 5 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Точки 2 и 4 от раздел „I. Общи документи“ се отменят.
2. В т. 5 от раздел „I.Б. Общи документи,
представяни от общини:“ запетаята и думите
след нея „одобрени от РДГ“ се заличават.
3. Раздел „I.В. Общи документи, представяни от държавни горски стопанства, държавни
ловни стопанства, дирекции на национални
паркове и научноизследователски горски стопанства“ се изменя така:
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„I.В. Общи документи, представяни от държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона
за горите, дирекции на национални паркове и
учебно-опитни горски стопанства
1. Копие от акт за държавна собственост или
договор за придобиване право на собственост
или удостоверение, издадено от общинската
служба по земеделие по местонахождението
на поземления имот, с приложена към него
скица на имота – за неземеделските земи,
които ще се залесяват.
2. Заповед за назначаване, трудов договор
или договор за управление на директора на
съответното учреждение.
3. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата.
4. Количествена сметка за предвидените мероприятия (включително на електронен носител) – за държавни предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите и учебно-опитните горски
стопанства, одобрена от РДГ, а за ДНП – одобрена от ДНСЗП.“
§ 15. В приложение № 8 към чл. 30, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се отменят.
2. В т. 7 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“.
3. Създава се т. 11:
„11. Проект на договор за поръчителство
(представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявката за авансово
плащане да бъде поръчителство).“
§ 16. В приложение № 9 към чл. 31, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думите в скобите „за ДГС, ДЛС,
ДНП и научноизследователски горски стопанства“ се заменят със „за държавни предприятия
по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, ДНП и
учебно-опитните горски стопанства“;
в) в т. 8 думите „Копие от удостоверение
за регистрация по ЗДДС или декларация (в
случай че няма регистрация)“ се заменят с
„Декларация (в случай че няма регистрация
по ЗДДС)“;
г) в т. 25 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“;
д) създават се т. 29, 30 и 31:
„29. Декларация за обстоятелствата по чл. 3
и 4 от Закона за малките и средните предприятия (когато е приложимо).
30. Удостоверения за открити сметки по
чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г.
(представя се в случаите по чл. 31, ал. 5).
31. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на финансов
лизинг).“
2. В раздел „Специфични документи“ се
правят следните изменения:
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а) в подраздел „Първоначално залесяване
на неземеделски земи:“ се правят следните
изменения:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. Документ, че културата е заведена в
книгата на горските култури, за:
– държавните предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите – издаден от съответните
териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите
и заверен от РДГ;
– учебно-опитните горски стопанства – издаден от учебно-опитното горско стопанство
и заверен от РДГ;
– общини – издаден от общинската горска
структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за
горите и заверен от РДГ;
– физически лица, еднолични търговци и
юридически лица – издаден от РДГ;
– ДНП – издаден от ДНП, че културата е
вписана в отчетните документи на парка, и
заверен от ДНСЗП.“;
бб) в т. 3 думите „Наредба № 5 за производство и търговия на горски репродуктивни
материали, или копие от основния сертификат
на изходните материали, когато се залесява с
фиданки от видовете, включени в приложение
№ 1 на Наредба № 5 за производство и търговия на горски репродуктивни материали“
се заменят с „Наредба № 21 от 12 ноември
2012 г. за условията и реда за определяне,
регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и
добива на горски репродуктивни материали,
тяхното окачествяване, търговия и внос (ДВ,
бр. 93 от 2012 г.) (Наредба № 21 от 12 ноември
2012 г.), или копие от основния сертификат
на изходните материали, когато се залесява с
фиданки от видовете, включени в приложение
№ 1 на Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г.“;
б) в подраздел „Презалесяване/презасаждане:“ се правят следните изменения:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. Удостоверение, потвърждаващо извършеното попълване, за:
– държавните предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите – подписан от съответните
териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите
и заверен от РДГ;
– учебно-опитните горски стопанства – подписан от учебно-опитното горско стопанство
и заверен от РДГ;
– ДНП – подписан от ДНП и заверен от
ДНСЗП;
– общини – подписан от общинската горска
структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за
горите и заверен от РДГ;
– физически лица, еднолични търговци и
юридически лица – подписан от РДГ.“;
бб) в т. 3 думите „Наредба № 5 за производство и търговия на горски репродуктивни
материали, или копие от основния сертификат
на изходните материали, когато се залесява с
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фиданки от видовете, включени в приложение
№ 1 на Наредба № 5“ се заменят с „Наредба
№ 21 от 12 ноември 2012 г., или копие от основния сертификат на изходните материали,
когато се залесява с фиданки от видовете,
включени в приложение № 1 на Наредба № 21
от 12 ноември 2012 г.“;
в) раздел „Отглеждане на новосъздадените
горски култури:“ се изменя така:
„Отглеждане на новосъздадените горски
култури:
1. Удостоверение, потвърждаващо извършеното отглеждане, за:
– държавните предприятия по чл. 163, ал. 1
от Закона за горите – подписан от съответните
териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите
и заверен от РДГ;
– учебно-опитните горски стопанства – подписан от учебно-опитното горско стопанство
и заверен от РДГ;
– ДНП – подписан от ДНП и заверен от
ДНСЗП;
– общини – подписан от общинската горска
структура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от Закона за
горите и заверен от РДГ;
– физически лица, еднолични търговци и
юридически лица – подписан от РДГ.“
§ 17. Приложение № 10 към чл. 34, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 34, ал. 2
Методология за изплащане на разходите за
залесяване според процента на прихващане
Изчисляването и изплащането на разходите
за създаване на горски култури се извършва еднократно, както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за създаване – 0
Прихващане > 25 % < 60 %
Разходи за създаване – според % на прихващане
Прихващане > 60 %
Разходи за създаване – 100 %
Изчисляването и изплащането на разходите
за попълване на създадените горски култури
се извършва след приключване на съответните
дейности, както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за попълване – 0
Прихващане > 25 % < 60 %
Разходи за попълване – до 10 % от одобрените
разходи за създаване
Прихващане > 60 % в случаите на чл. 34, ал. 2,
т. 2 от Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии
и земеделски земи, използвани за създаване на
специални, защитни и стопански гори и на гори
в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране
Разходи за попълване – до 10 % от одобрените
разходи за създаване (само в случаите на чл. 34,
ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 2 от 7 февруари
2013 г. за условията и реда за залесяване на гор-
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ски територии и земеделски земи, използвани за
създаване на специални, защитни и стопански
гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане
и регистриране)
Изчисляването и изплащането на разходите
за отглеждане на създадените горски култури
се извършва за цялата площ на насаждението
след приключване на съответните дейности,
както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за отглеждане – 0
Прихващане > 25 %
Разходи за отглеж дане – пълният размер,
както е упоменат в чл. 9.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 19. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба
не се прилагат § 1, 2, 3 и 4 по отношение на
т. 1, § 13 по отношение на т. 3, буква „в“, § 14
по отношение на т. 3, § 16 по отношение на
т. 1, буква „б“ и т. 2 и § 17.
Министър:
Димитър Греков
8976

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 74 от
2008 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 28 и 41 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ползвателят на помощта има право
на четвърто и пето плащане, при условие че
най-късно до края на третата година от издаване на заповедта за одобрение по чл. 21:
1. той е изпълнил задължителните междинни цели и най-малко една от избираемите
междинни цели, заложени в бизнес плана;
2. той е:
а) завършил курс на обучение, включващ
основни проблеми по опазване компонентите
на околната среда в земеделския сектор, организиран по мярка „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространяване
на научни знания“ от ПРСР, и/или
б) у частвал в информационна дейност
относно основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския
сектор, получила финансова помощ по мярка
„Професионално обучение, информационни
дейности и разпространяване на научни знания“ от ПРСР.“
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2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай на отказ на четвърто плащане
ползвателят на помощта няма право на пето
плащане.“
§ 2. В чл. 10, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. в случай че икономическият размер на
стопанството при второ или трето плащане
не отговаря на изискването по чл. 13, ал. 4;
6. в случаите по чл. 14в.“
§ 3. В чл. 15, т. 1 думите „Разплащателната
агенция (РА)“ се заменят с „областната дирекция на фонда по чл. 43 от Устройствения
правилник на Държавен фонд „Земеделие“
(УПДФЗ)“.
§ 4. В чл. 16, ал. 2 думите „областните
разплащателни агенции“ се заменят с „областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ“.
§ 5. В чл. 17, ал. 1 думите „областната
дирекция на Разплащателната агенция, отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане
(ОПМС)“ се заменят с „областната дирекция
на фонда по чл. 43 УПДФЗ“.
§ 6. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане
надхвърля наличния бюджет по мярката,
заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по приложение
№ 3a и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е
установен недостиг на средства, се извършва
допълнително класиране по реда на приемане
на заявленията за подпомагане.“
§ 7. В чл. 23 думите „изплаща финансовата помощ за първата година“ се заменят с
„извършва първо плащане“.
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Една година след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21, но не по-късно от
три месеца след изтичането є, ползвателят
на помощта или упълномощено от него лице,
което представя нотариално заверено изрично
пълномощно, подава заявка за второ плащане
по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната областна дирекция
на фонда по чл. 43 УПДФЗ по издаване на
заповедта за одобрение и прилага документи
съгласно приложение № 4.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В срок до два месеца от подаването
на заявката за плащане по ал. 1 РА:
1. извършва проверка на документите;
2. извършва посещение на място на одобрени кандидати, попаднали в извадка за
посещение на място;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на
изпълнителния директор на РА, която подлежи
на обжалване по реда на АПК;
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4. извършва второ плащане.“
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти по ал. 6, т. 1 и 2 РА
с мотивирано писмо уведомява ползвателя на
помощта, който в срок до 10 работни дни от
уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти
чрез представяне на допълнителни и/или нови
документи, включително документи извън
посочените в приложение № 4, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(8) Срокът по ал. 6 се удължава в следните
случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка
за плащане е необходимо становище на други
органи или институции, той се удължава със
срока, необходим за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1
и 2 са събрани документи и/или информация,
които създават съмнение за нередност.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Две години след издаване на заповедта
за одобрение по чл. 21, но не по-късно от три
месеца след изтичането им, ползвателят на
помощта или упълномощено от него лице,
което представя нотариално заверено изрично
пълномощно, подава заявка за трето плащане по образец, утвърден от изпълнителния
директор, на съответната областна дирекция
на фонда по чл. 43 УПДФЗ по издаване на
заповедта за одобрение и прилага документи
съгласно приложение № 4.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В срок до два месеца от подаването на
заявката за плащане по ал. 1 РА:
1. извършва проверка на документите;
2. извършва посещение на място на одобрени кандидати, попаднали в извадка за
посещение на място;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на
изпълнителния директор на РА, която подлежи
на обжалване по реда на АПК;
4. извършва трето плащане.“
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти по ал. 6, т. 1 и 2 РА
с мотивирано писмо уведомява ползвателя на
помощта, който в срок до 10 работни дни от
уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти
чрез представяне на допълнителни и/или нови
документи, включително документи извън
посочените в приложение № 4, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
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(8) Срокът по ал. 6 се удължава в следните
случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка
за плащане е необходимо становище на други
органи или институции, той се удължава със
срока, необходим за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1
и 2 са събрани документи и/или информация,
които създават съмнение за нередност.“
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изплащане на финансовата помощ за четвъртата година“ се заменят
с „получаване на четвърто плащане“.
2. В ал. 3 думите „изплащане на финансовата помощ за четвъртата година“ се заменят
с „четвърто плащане“, а след думите „земеделското стопанство“ се поставя запетая и
се добавя „но не по-късно от изтичане на
стопанската година“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За получаване на финансовата помощ
при четвърто плащане ползвателят на помощта
лично или чрез упълномощено от него лице
с представено нотариално заверено изрично
пълномощно подава заявка за плащане по
образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, на съответната областна дирекция
по чл. 43 УПДФЗ по издаване на заповедта
за одобрение по чл. 21 и прилага документи
съгласно приложение № 5.“
§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до четири месеца от подаване
на заявката за плащане по чл. 26, ал. 1 РА:
1. извършва административни проверки на
документите;
2. извършва анализ на фактическо и документално съответствие между одобрения и
реализирания проект;
3. извършва проверка на място на попадналите в извадката за проверка на място;
4. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на
изпълнителния директор на РА, която подлежи
на обжалване по реда на АПК;
5. извършва четвъртото плащане.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 1, т. 1“ се поставя запетая, като думите „и 2 РА“ се заменят
с „2 и 3 РА“.
§ 12. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) За получаване на петото плащане ползвателят на помощта подава заявка
четири години след издаване на заповедта за
одобрение по чл. 21.
(2) При подаване на за явката за пето
плащане ползвателят на помощта следва да
отглежда културите и селскостопанските животни, заложени за петата стопанска година
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от изпълнение на бизнес плана. Срокът за
подаване на заявка за пето плащане, заложен
в ал. 1, да е не по-късно от края на текущата
стопанската година.
(3) За получаване на финансовата помощ при
петото плащане ползвателят на помощта или
упълномощено от него лице, което представя
нотариално заверено изрично пълномощно,
подава заявка за пето плащане по образец,
утвърден от изпълнителния директор на РА,
на съответната областна дирекция на фонда
по чл. 43 УПДФЗ по издаване на заповедта
за одобрение по чл. 21 и прилага документи
съгласно приложение № 4.
(4) В съответната областна дирекция на
фонда по чл. 43 УПДФЗ се извършва преглед
на документите по ал. 1 в присъствието на
ползвателя на помощта.
(5) В случай на липса или нередовност на
документите по ал. 1 областната дирекция на
фонда по чл. 43 УПДФЗ връща документите
на ползвателя на помощта заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(6) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има
право в рамките на срока по ал. 1 отново да
подаде заявка за плащане.
(7) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален
идентификационен номер на заявката.
(8) В срок до два месеца от подаването на
заявката за плащане по ал. 1 РА:
1. извършва административни проверки на
документите;
2. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ с заповед на
изпълнителния директор на РА, която подлежи
на обжалване по реда на АПК;
3. извършва пето плащане.
(9) В случай на нередовност на документите
или непълнота и неяснота на заявените дан-
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ни и посочените факти по ал. 6, т. 1 и 2 РА с
мотивирано писмо уведомява ползвателя на
помощта, който в срок до 10 работни дни от
уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти
чрез представяне на допълнителни и/или нови
документи, включително документи извън посочените в приложение № 4, които са свързани
с извършване на подпомаганата дейност.
(10) Срокът по ал. 6 се удължава в следните
случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка
за плащане е необходимо становище на други
органи или институции, той се удължава със
срока, необходим за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1
и 2 са събрани документи и/или информация,
които създават съмнение за нередност.“
§ 13. В чл. 30, ал. 1 се създава второ изречение: „Основните култури, заложени в бизнес
плана, може да бъдат променяни до два пъти
в рамките на една стопанска година.“
§ 14. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 в
таблица IX „Приложени документи“ се правят
следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите „и копие на документ за
самоличност на упълномощеното лице“ се
заличават.
§ 15. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1
„Документи при подаване на заявление за
подпомагане“ се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 думите „и копие на документ за
самоличност на упълномощеното лице“ се
заличават.
§ 16. Създава се приложение № 3a към
чл. 19a, ал. 1:
„Приложение № 3a
към чл. 19a, ал. 1

Критерии за избор (оценка) на проекти
Критерии

Показател

Точки

1. Проекти на земеделски производители,
които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани
животновъдни обекти и отглеждат едри и
дребни преживни животни, свине, зайци,
птици и пчели

Над 50 % от общи я икономическ и Над 80,00 % – 50 т.
размер на земеделското стопанство Над 65,00 % – 40 т.
на кандидата към момента на пода- Над 50,00 % – 30 т.
ване на заявлението за подпомагане
се формира от отглежданите едри и
д ребни п реж ивни ж ивот ни, свине,
зайци, птици и пчели

2. Към момента на подаване на заявлението за подпомагане земеделското
стопанство е разположено в планински
район съгласно Наредбата за определяне
на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват
(приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.; ДВ,
бр. 20 от 2008 г.)

Над 50 % от обработваните от кан- Над 80,00 % – 35 т.
дидата към момента на подаване на Над 65,00 % – 30 т.
заявлението за подпомагане земеделски Над 50,00 % – 25 т.
площи са разположени в планински
райони

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

Критерии

Показател

Точки

3. Проекти на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към
биологично производство на земеделски
продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
2092/91 и/или са одобрени ползватели на
помощ по мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от ПРСР

Към момента на подаване на заявлението за подпомагане кандидатът:
– разполага със сертификат от контролиращо лице (получило разрешение
от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за
спазване правилата на биологичното
производство по реда на чл. 19 и 20
от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз),
удостоверяващ, че е производител на
продукт/и, сертифициран/и като биологични, и/или
– е одобрен ползвател на помощ по
мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР

„Да“ – 15 т.;
„Не“ – 0 т.

Общо точки

100

“
§ 17. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 1,
чл. 25, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 „Документи при
подаване на заявка за плащане за втората,
третата и петата година“ се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 думите „копие от документ за
самоличност на упълномощеното лице“ се
заличават.
§ 18. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В раздел I. „Общи документи“ се правят
следните изменения:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 3 думите „копие от документ за
самоличност на упълномощеното лице“ се
заличават.
2. В раздел II. „Специфични изисквания и
документи, изисквани в случай че ползвателят
на помощта е собственик или ползвател на
животновъден обект“ в т. 2 думите „РВМС“ се
заменят с „Областна дирекция по безопасност
на храните“.
Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
8977

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000
и плащания, свързани с Директива 2000/60/
ЕО – за земеделски земи“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; изм.,
бр. 65 от 2011 г. и бр. 24 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 11 се създава т. 3:

„3. се установи изкуствено създадени условия, необходими за получаване на помощта,
с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.“
§ 2. В чл. 12 се създава т. 7:
„7. кандидатът не спазва правилото на
чл. 16 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието
на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.)
(Регламент (ЕС) № 65/2011).“
§ 3. В чл. 13 думите „Регламент (ЕС)
№ 65/2011 на Комисията от 27.01.2011 г. за
определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
по отношение на прилагането на процедури
за контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони“ се заменят
с „Регламент (ЕС) № 65/2011“.
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 8:
„8. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8
от Регламент (ЕС) № 65/2011.“
§ 5. В приложение № 1 към чл. 6 се правят
следните изменения:
1. В „Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони за земеделски земи“
се правят следните изменения:
а) ред № 35 се изменя така:
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„
35

BG 0002010

Язовир Пясъчник

20

30

50

20

0

“;

б) ред № 47 се изменя така:

„

47

BG 0002039

Хърсовска река

20 65

30

28.5

70

148.5

85

65

“;

в) ред № 89 се изменя така:

„

89

BG 0002051

Калиакра

20

30

28.5

30

78.5

20

0

“;

г) редове № 91 и № 92 се изменят така:

„

91

BG 0002050

Дуранкулашко езеро

20

30

28.5

92

BG 0000156

Шабленски езерен
комплекс

20

30

28.5

30
30

78.5

20

0

78.5

20

0

“;

д) ред № 99 се изменя така:

„

99

BG 0002113

Триград – Мурсалица

70

30

28.5

128.5

0

0

“;

е) ред № 101 се изменя така:

„

101

BG 0002066

Западна Странджа

65

30

28.5

70

128.5

65

65

“.

2. В „Таблица № 2: Легенда към таблица № 1“ ред 10 се изменя така:

„

Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли,
а за защитена зона BG 002002 Западен Балкан косенето на ливадите от периферията към центъра с бързоподвижна техника и преди 15 юни.
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“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Приложение № 2в към чл. 14, ал. 1,
т. 5 от Наредба № 25 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги
за населението и икономиката в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и
78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г.,
бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 2, 75 и 98 от 2013 г.)
се изменя така:
„Приложение № 2в
към чл. 14, ал. 1, т. 5
1.

Област

Община

Благоевград

Белица
Петрич
Сатовча
Симитли
Якоруда

2.

Бургас

Айтос

3.

Велико Търново Стражица

Несебър

4.

Област

Община

Кюстендил

Кочериново
Сапарева баня

5.

Ловеч

Тетевен

6.

Пазарджик

Септември

7.

Пловдив

Калояново

8.

Смолян

Садово
Баните

§ 7. В Наредба № 11 от 2009 г. за условията“
и реда за прилагане на Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от
2010 г., бр. 18, 85 и 103 от 2011 г., бр. 23 и 85
от 2012 г., бр. 24 и 92 от 2013 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 32, т. 7 след думата „площи“ се
поставя запетая и се добавя „с изключение на
дунавска бяла свиня“.
2. В чл. 50, т. 7 след думата „свиня“ се добавя „и дунавска бяла свиня“.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър
Греков
8914
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за отменяне на Наредба № 7 от
20 04 г. за присъедин яване към газопреносната и газоразпределителните мреж и
(ДВ, бр. 63 от 2004 г.)
§ 1. Наредба № 7 от 2004 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (ДВ, бр. 63 от 2004 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Драгомир Стойнев
8867

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
НАРЕДБА № 89
от 22 ноември 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Куриер“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 840100 „Куриер“ от област на образование „Транспорт“ и професионално направление 840 „Транспортни 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 професи ята 840100 „Ку риер“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалността 8401001 „Логистика на товари
и услуги“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
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
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обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване
на професията 840100 „Куриер“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Куриер“ определя общата, отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията.
(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 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:
Анелия Клисарова
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Куриер“
Професионално направление:
840

„Транспортни услуги“

Наименование на професията:
840100

„Куриер“

Специалност:
8401001

Степен на професионална квалификация:

„Лог ист ика на
Втора
товари и услуги“

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на 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
„Куриер“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО, утвърден със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
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№ 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.,
За повед РД- 09- 638 о т 23.05.2012 г., За повед
№ РД-09-59 от 21.01.2013 г. и Заповед № РД09-182 от 25.02.2013 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 (рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Куриер“ с придобиване на втора степен на професионална
квалификация не се изисква професионална
квалификация по друга сродна професия или
професионален опит.
За лица с професионален опит по тази или
друга сходна професия е необходимо организиране на професионално обучение, включващо усвояване на компетенциите, които кандидатът не
притежава, съгласно Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията „Куриер“ – втора степен на
професионална квалификация. Съдържанието
на професионалното обучение за обучавания се
определя след сравнение на компетенциите и
на резултатите от ученето, които е придобил, с
тези, описани в т. 4 на Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация
по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Куриерът приема и предава пратки към клиенти, като се съобразява с всички изисквания
на нормативната база, свързана с пощенската,
куриерската и логистичната дейност.
Той разпределя пратки в офиса, спазвайки
условията за оптимизиране на логистиката във
фирмата. Приема пратки по описан стандарт,
като следи за правилното им отчитане и за тяхната специфика. Товари пратки по националните
и международните линии, като се съобразява с
общите условия за транспортирането им. При
транспортирането им в градски и извънградски
условия спазва изискванията за безопасност по
пътищата.
При изпълнение на трудовите дейности куриерът работи със специализирана система за
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обработка, разпределяне, приемане и предаване
на пратките от/към клиента, като обработването им извършва със специализиран софтуер.
В своята ежедневна трудова дейност той
общува с к лиентите на фирмата, спазвайки
бизнес етикета. Куриерът носи отговорност за
коректното консултиране на клиентите.
Спазва вътрешния ред на фирмата, установен
в правилника за вътрешния ред. При извършване на своите служебни задължения спазва
Закона за движение по пътищата и Закона за
счетоводството.
Куриерът трябва да е способен да се ориентира
бързо в градска и извънградска среда, да умее
да взема своевременни и адекватни решения при
възникване на критични ситуации, правилно да
планира и организира дейността си.
При изпълнение на трудовите си задължения работи в екип и осъществява ефективна
комуникация с клиентите и служителите на
фирмата; оперира с парични средства.
В своята трудова дейност куриерът използва
следните краткотрайни и дълготрайни материални активи: бланки за транспортни договори (товарителници, коносаменти), обратни
разписки, пликове за поставяне на пратките;
о т че т н и док у мен т и ( ра зходен к асов ордер,
приходен касов ордер), касов апарат; техника
за обработка на пратките – таблет, компютър,
телефон, подемна техника (високоповдигач без
двигател), за която не се изисква документ за
специална правоспособност по Наредба № 1
от 2006 г. за придобиване или признаване на
правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията, издадена от министъра
на образованието и науката; фирмен автомобил
за транспортиране на пратките. Куриерът носи
материална отговорност за всички дълготрайни и
краткотрайни материални активи, които ползва.
Куриерът трябва да познава забранените за
транспортиране вещества и предмети. Отговорен е за изрядността на документите и за
автомобила, който шофира. Задължително носи
документи за идентификация – фирмен бадж и
фирмено облекло.
Работното време на куриера е в съответствие
с действащото трудово законодателство, като в
зависимост от работните графици на фирмата е
възможно да работи при сумарно изчисляване
на отработеното време.
В зависимост от спецификата на трудовите
дейности куриерът може да работи в склад – при
обработка на пратките, в офис – при отчитане
на документите, на открито – при подготовка на
пратките за транспортиране. При разнасянето
на пратките с автомобил, който шофира, отговаря за безопасността на пътя като участник в
движението по пътищата.
Лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Куриер“, следва да придобие правоспособност за
управление на МПС от категория „В“. В зависимост от необходимостта и възможностите на
обучаващата институция обучаваните следва да
придобият и правоспособност за работа с някои
от видовете техника за обработка на товари.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили втора степен на к вал ифи к а ц и я по п рофеси я та „Ку риер“, могат
да продължат обучението си за придобиване
на професионална квалификация и по други
професии/специалности от професионално направление 840 „Транспортни услуги“. Учебното
съдържание на професионалното обучение се
определя въз основа на сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, посочени в
Държавните образователни изисквания (ДОИ)
за придобиване на квалификация по съответните
професии/специалности.
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., № РД-01-529 от
30.06.2011 г., № РД-01-952 от 29.12.2011 г., № РД01-586 от 6.07.2012 г. и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Куриер“ могат да
постъпват на работа на длъжности от следните
групи от НКПД 2011: 3339-3015 „Отговорник
куриери“, 3339-3016 „Отговорник диспечери, куриерски услуги“, 3339-3017 „Организатор, куриерска
дейност“ от единична група 3339 „Посредници
в бизнес услугите, н.д.“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• спазва основните правила за безопасна работа и не допуска замърсяване на околната среда;
• познава и разбира пазарните отношения,
процеси и явления;
• познава управленската структура на предприятието, участва при разпределянето на задачите между членовете на екипа (отдел, звено),
умее да осъществява комуникация с колеги и
клиенти;
• разбира своята роля в дейността на предприятието, отнася се с чувство на отговорност
при изпълнение на трудовите задачи, познава
правата и спазва задълженията си като участник
в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и
длъжностната си характеристика;
• използва техника за комуникация (намира
и съхранява информация в компютъра, създава
документи, графики и таблици, намира информация в интернет, ползва електронна поща и др.);
• спазва изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд, пожарна и аварийна
безопасност;
• използва ефективно и безопасно дълготрайните и краткотрайните активи в предприятието;
• умее да преценява рисковете.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление 840 „Транспортни услуги“
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След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• осъществява кому никаци я с к лиенти и
колеги на различни равнища, като познава управленската структура на фирмата;
• използва професионална терминология на
чужд език;
• попълва документи за превоз на товари и
пратки;
• разчита и използва техническа документация (технологични схеми, общи ръководства,
справочна литература);
• попълва фирмена документация, свързана с
изпълнението на всекидневните му задължения;
• следи за изправността и правилното функциониране на техниката, чрез която се осъществява
куриерска, логистична и транспортна дейност;
• проявява гъвкавост, съобразителност, умение да реагира адекватно в ситуации, свързани
с куриерската дейност;
• познава особеностите на работното място.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Куриер“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава нормативната база, свързана с
дейността на куриера;
• познава съвременните тенденции в развитието на транспорта в Европейския съюз и ги
прилага в превозите на товари и пратки;
• познава работния процес във фирмите,
осъществяващи куриерска, логистична и транспортна дейност;
• опакова, сортира и надписва пратките по
направления;
• доставя пратките до клиентите при спазване
на сроковете за доставка;
• познава списъка със забранените за превоз
вещества и не ги приема за транспортиране;
• дефинира проблеми по подадени от клиентите жалби и оплаквания, разрешава проблеми,
възникнали при куриерските услуги;
• познава всичк и к у риерск и усл у ги и ги
предлага на клиентите според техните нужди;
• консултира клиентите при избора на куриерска услуга;
• използва правилно и безопасно техниката
за разнос на пратки и обслужване на клиенти;
• спазва фирмените инструкции, за да се
избегнат дефекти по пратките;
• повишава знанията и уменията си, свързани
с куриерската и логистичната дейност;
• познава изискванията за превоз, съхранение и обработка на различните видове товари,
устройството на складовите стопанства и терминали и транспортните технологии;
• спазва необходимите срокове, работи самостоятелно, разчита карти и маршрути;
• спазва работните инструкции и стандартите
на фирмата;
• не допуска некоректно изпълнение на куриерски услуги, дефекти или липса на пратки;
• п ри ла г а т ех нолог и и т е з а о браб о т к а и
транспортиране на товари/пратки и използва
необходимата за това техника.
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4. Резултати от ученето
Резултати от ученето

Компетенции

Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Куриер“

1. Познава и спазва изис- 1.1. Използва техники за безопасност при работа с електрически уреди
кванията за здравословни 1.2. Спазва мерките за безопасност, установени във фирмата, в която работи
и безопасни условия на труд 1.3. Знае и спазва правилата за реагиране при пожар и природни бедствия
1.4. Умее да оказва долекарска помощ на пострадал
1.5. Полага грижи за техническата изправност на поверения му автомобил
1.6. Спазва стриктно изискванията на Закона за движение по пътищата
при транспортиране на пратки и товари
2. Осъществява ефективна 2.1. Умее да води вербална и писмена комуникация с клиенти и сътрудници
комуникация на български 2.2. Осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при
и на чужд език
изпълнение на професионалните си задължения
2.3. Ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си
2.4. Умее да презентира даден продукт/услуга
2.5. Спазва бизнес етиката при общуване с клиенти и със сътрудници
2.6. Спазва изискванията за носене на отличителните знаци на фирмата
3. Спазва професионалната 3.1. Обслужва любезно клиентите
етика и бизнес етикета
3.2. С уважение се отнася към труда на колегите си
3.3. Умее ефективно да организира трудовата си дейност за работния ден
и за работната седмица
4. Работи с компютър и 4.1.
офис техника
4.2.
4.3.
4.4.

Обработва текстови документи с помощта на компютър
Обработва таблици
Ползва електронна поща
Използва специализиран софтуер

5. Умее да работи в екип

5.1. Изпълнява трудовите си задължения при спазване на устните и писмените указания за работа, дадени от ръководителя му
5.2. Участва при разпределяне на задачите в работния екип
5.3. Съдейства за изпълнение на задачите и търси помощ от членовете
на екипа
5.4. Отчита извършената работа пред колеги от екипа и пред ръководството

6. Познава правата и задълженията си като участник
в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда

6.1. Разбира договорните отношения между работодател и работник, регламентирани в трудовото законодателство
6.2. Познава вътрешнофирмените документи – правилници, вътрешни
правила и др., свързани с трудовоправните отношения
6.3. Запознат е със сключването на различните видове договори за транспорт (товарителници, коносаменти и др.)
6.4. Умее да подготвя в писмен вид документи, необходими за постъпване
на работа, ползване на отпуск и др.
6.5. Познава и спазва задълженията си, описани в длъжностната характеристика
6.6. Знае правата и задълженията на клиента и на куриера

7. Осъществява дейността
си в съответствие с нормативната у редба, която
регламентира куриерската
дейност

7.1. Работи съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки
7.2. Спазва Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните
превози
7.3. Спазва Закона за пощенските услуги
7.4. Спазва Закона за счетоводството

8. Спазва вътрешнофирме- 8.1. Познава и прилага основните правила за комуникация с клиентите
ните стандарти и работи 8.2. Познава и спазва стандартите за оптимизиране на работата и за посъгласно тях
вишаване на производителността
Специфични за специалност 8401001 „Логистика на товари и услуги“
9. Познава същ ност та и 9.1. Разбира своите действия при приемо-предаването на пратки между
принципите на логистиката куриер и клиент
9.2. Осъществява дейностите в съответствие с основните принципи за
разпределяне на пратките в склад и товарно помещение
9.3. Знае и прилага правилата за палетизиране, стифиране и складиране
на материали
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Резултати от ученето

Компетенции

Обучаваният трябва да:
9.4. Познава структурата на складовете
9.5. Участва в оптимизирането на работния процес, като дава конкретни
идеи и предложения

10. Спазва общите условия
за предоставяне на неуниверсални и универсални
пощенски услуги

10.1. Познава специфичните особености на универсалните и неуниверсалните пощенски услуги
10.2. Различава универсалните и неуниверсалните пощенски услуги
10.3. Познава правата и задълженията на куриера, на подателя и на получателя при предоставяне на пощенски услуги
10.4. Обслужва пощенски услуги, като спазва правата и задълженията на
куриера, подателя и получателя

11. Приема, обработва и 11.1. Приема куриерски пратки в съответствие с нормативните изисквания
доставя куриерски пратки 11.2. Обработва куриерски пратки при спазване на стандартите
11.3. Предлага куриерски услуги съгласно желанието на клиента
11.4. Опакова пратката в съответствие с изискванията за сигурност и
безопасност при транспортирането є
11.5. Предава пратката на клиента в съответствие с изискванията за качествено доставяне
12. Изчислява цената на 12.1. Знае начина за изчисляване цените на пощенските (универсални и
услугата
неуниверсални) услуги
12.2. Умее да калкулира цените на различните видове пощенски услуги
12.3. Прави проверка на калкулираните суми
12.4. Коригира сумите при допуснати грешки
13. Поп ъ л ва док у мен т и, 13.1. Приема пратката, като попълва коректно транспортния договор
свързани с логистичната (коносомент, товарителница)
дейност
13.2. Следи за правилно попълнени реквизити от контрагента
13.3. Издава касови бележки за всяка услуга
13.4. Попълва финансови отчетни документи (РКО, ПКО)
13.5. Предава подготвените фактури
14. Транспорт на специфич- 14.1. Познава изискванията за транспортиране на специфични товари
ни товари
14.2. Стриктно спазва предписанията за транспортиране на специфични
товари
14.3. Не приема за транспортиране товари, за които фирмата няма разрешение или не са спазени изискванията за безопасност
15. Предоставя пощенски
и к у риерск и усл у г и п ри
спазване на изискванията
за защита на потребителите

15.1. Познава правата на потребителите съгласно действащото българско
законодателство
15.2. Зачита правата на потребителите при предоставяне на различни
видове куриерски услуги

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението
по теория на професията. Учебно-материалната
база трябва да включва методически, технически и материални средства, необходими за
качествено и пълноценно провеждане на преподавателската и учебната дейност. Учебните
кабинети следва да отговарят на санитарнохигиенните норми.
5.1.1. Основно обору д ва не и обза веж дане – работно място за всеки обучаван (учебна
маса, стол, компютърна техника), работно място
за обучаващия (учебна маса, стол, компютърна
техника), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за
прожектиране, аудио-визуална техника (мултимедиен проектор, компютър и др.), други
средства за обучение и дидактическа техника.
5.1.2. Учебни пособи я – демонстрационни
табла, схеми, диапозитиви, слайдове, макети

и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти,
каталози, справочници, инструкции, наредби,
правилници, технически паспорти и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание.
5.2. Компютърен кабинет – оборудван с работни места с компютърна техника и софтуер
за създаване на текстове и таблици – за всеки
обучаван и за обучаващия.
5.3. Кабинет с материали, осигуряващи придобиването на професионалните компетенции
съгласно ДОИ; всички необходими материални
ресу рси, които к у риерът използва в реална
среда (таблет, товарителници, материали за
опаковане на пратки и др.).
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория и практика
на п рофеси я та „Ку риер“ – вт ора с т епен на
професиона лна к ва лификаци я, имат лица с
образователно-квалификационна степен „маг ис т ър“ и л и „ба к а ла вър“ по спец иа л но с т и
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от професиона лно направление „Транспорт,
корабоплаване и авиация“ от област на висше
образование „Технически науки“ и специалности
от професионално направление „Икономика“
от област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“ от К ласификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125
от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
Изискванията към учебните кабинети, учебните автомобили, учебните площадки/полигони
и към преподавателите по теория и практика
за обучение за придобиване на правоспособност са определени в Наредба № 37 от 2002 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за
условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на
разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от
2002 г.), Наредба № 1 от 2002 г. за условията и
реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на
образованието и науката и министъра на труда
и социалната политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.),
и Наредба № 1 от 2006 г. за придобиване или
признаване на правоспособност за работа с
електрокари и мотокари в предприятията, издадена от министъра на образованието и науката
(ДВ, бр. 37 от 2006 г.).
8832

НАРЕДБА № 90
от 22 ноември 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Химик-технолог“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 524010 „Химик-технолог“ от област
на образование „Техника“ и професионално
направление 524 „Химични продукти и технологии“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по п рофеси я та 524010 „Х и м и к-т ех нолог“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация за специалностите 5240101 „Технология
на неорганичните вещества“, 5240105 „Технология на органичните вещества“, 5240106
„Технология на полимерите“, 5240107 „Техно-
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логия на химичните влакна“, 5240108 „Технология на нефта, газа и твърдите горива“,
5240109 „Технология на целулозата, хартията
и опаковките“, 5240110 „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични
продукти“, 5240111 „Технология за обработка
на кожи“, 5240113 „Технология на биогоривата“, „5240114 „Технология на хомеопатичните
и фитопродуктите“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 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 524010 „Химик-технолог“.
(2) Държ а вно т о образоват ел но изискване за придобиването на квалификация
по професията „Химик-технолог“ определя
общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка, както
и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията.
(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 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 влизане в сила на учебните планове и
учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 24
от 2010 г. за придобиване на квалификация
по професията „Химик-технолог“ (ДВ, бр. 64
от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Химик-технолог“
Професионално направление:
524

„Химични продукти и технологии“

Наименование на професията:
524010

„Химик-технолог“

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5240101 „Технология на неорганичните вещества“ Трета
5240105 „Технология на органичните вещества“
5240106 „Технология на полимерите“
5240107 „Технология на химичните влакна“
5240108 „Технология на нефта,
газа и твърдите горива“
5240109 „Тех нолог и я на целулозата, хартията и
опаковките“
5240110 „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични
продукти“
5240111 „Технология за обработка на кожи“
5240113 „Технология на биогоривата“
5240114 „Технология на хомеопатичните и фитопродуктите“

Трета
Трета
Трета
Трета
Трета

Трета
Трета
Трета
Трета

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Химик-технолог“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО, утвърден със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД- 09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г., Заповед
№ РД-09-59 от 21.01.2013 г. и Заповед № РД09-182 от 25.02.2013 г., входящото минимално
образователно равнище е:
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– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучението 5 години или завършено основно
образование при срок на обучението 4 години
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Химик-технолог“
с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваните да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит по професии от професионално направление „Химични
продукти и технологии“.
За лицa с професионален опит по тази или
друга сродна професия е необходимо организиране на професионално обучение, включващо
усвояване на компетенциите, които кандидатът
не притежава. Съдържанието на професионалното обучение се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, които обучаваният е придобил, с тези, описани в
Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Химик-технологът може да работи в предприятия от химическата индустрия, както и в
предприятия от добивната, преработващата и
фармацевтичната промишленост. Химик-технологът работи с машини, уреди и апарати в
различни химични производства, осъществява
наблюдение и контрол на технологичните процеси. В случаи на констатирани отклонения в
параметрите на технологичния процес и дефекти
в крайния продукт той предприема адекватни
действия. Под ръководството на ръководителя на
звеното химик-технологът участва в цялостния
производствен процес, следи и контролира екипа за правилна експлоатация на оборудването.
Химик-технолог ът поема отговорност за:
осигуряване на условия за нормалното протичане на технологичните процеси; спазване на
изискванията на санитарните норми за здравословни и безопасни условия на труд и опазване
на околната среда; осигуряване качеството на
крайния продукт; работата на екипа. Химиктехнологът осъществява връзка между ръководителите и работния екип в съответствие със
структурата и изискванията на предприятието.
За успешното упражняване на професията
химик-технологът трябва да бъде прецизен и
точен при изпълнение на трудовите си дейности,
да работи с чувство на отговорност към екипа,
който ръководи, да общува безконфликтно и
да решава проблемни ситуации, възникнали в
процеса на работа.
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В химическите производства част от производствените задачи се извършват чрез компютърни програми, което изисква от химик-технолога
отлично познаване на етапите на технологичните
процеси и режимите на работата, да реагира
адекватно на промените, спазвайки спецификата
на технологията.
Технологът трябва да разбира и да интерпретира резултатите от химичните анализи, да
разбира функционирането на уредите, използвани за провеждане на анализите, да познава
стандартите за качеството на продукцията. Той
проверява верността на резултатите и прави
отчет за анализите.
Сложността на операциите, които извършва
химик-технологът, зависи от спецификата на
производствените процеси. Производствените
процеси в химическата индустрия обикновено са
непрекъснати, което определя в голяма степен
спецификата на неговата работа. Оттук произтича едно от изискванията за неговата успешна
работа – да знае как да реагира в критична
сит уаци я с цел отст ран яване на възник на л
проблем и свеждане до минимум на загубите и
опасностите от тази ситуация. Реалните производствени условия налагат химик-технологът да
може да заема няколко работни места в дадено
химично производство. При промяна на технологичните процеси и при въвеждане на нова
техника във фирмата да участва във форми за
усъвършенстване на професионалните компетенции. Това изисква нагласа за надграждане на
знания и умения, за самостоятелно усвояване на
нови компетенции, необходими за променящите
се условия на труд.
Успешната работа на химик-технолога изисква да познава действащите стандарти за
опа зва не на окол нат а с р еда , п ра ви лат а за
здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните изисквания за съответното
производство.
Умението да поема отговорност и да работи в екип е важно изискване в условията на
работна среда, той трябва да познава местата с рискови фактори – високи температури,
токсични вещества, високо налягане и др., и
да изпълнява инструкциите за здравословна и
безопасна работа.
При изпълнение на своите задължения, когато е изложен на вредни влияния, да използва
личните предпазни средства. По време на работа химик-технологът трябва да е отговорен
за своето здраве и безопасност и да следи за
безопасността на работния екип.
Като част от екипа трябва да създава добри
работни взаимоотношения, да бъде коректен и
лоялен към фирмата.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Химиктехнолог“, може да се обучава за придобиване
на квалификация по професиите с придобиване
на трета степен на професионална квалификация – „Биотехнолог“, „Лаборант“, „Еколог“
или „Технолог в силикатните производства“,
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като обучението следва да се осъществи след
конкретизиране (от обучаващата институция)
на разликите в отрасловата и специфичната
професионална подготовка и осигуряване на възможности за нейното допълнително усвояване.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г., изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
№ РД-01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от
6.07.2012 г. и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Химик-технолог“
може да заема длъжности от единична група
3116 „Химик-технолози“ от НКПД 2011, както
и на други подобни 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 обучаваният
трябва да:
– познава и спазва правилата за здравословен
и безопасен труд;
– използва информационни и комуникационни технологии;
– работи успешно в ек ип и осъществява
ефективна комуникация с колегите си и преките
ръководители;
– ръководи и поема отговорност за работата
на група хора/екип;
– демонстрира предприемачески идеи, подходи и умения;
– притежава необходимите икономически
знания;
– познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
– владее един или два чужди езика на ниво,
позволяващо му да ползва техническа и технологическа документация;
– работи за устойчиво развитие на фирмата
и за утвърждаване на нейния имидж.
3.2. Цели на обу чението по от расловата
професионална подготовка, единна за всички
професии от професионално направление „Химични продукти и технологии“
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
– описва и прилага ефективна организация
на труда и на работното място в химичните
производства;
– спазва санитарно-хигиенните изисквания
и изискванията за опазване на околната среда;
– описва и правилно класифицира суровини, полуготови продукти и крайни продукти в
химичните производства;
– оп исва и о бясн я ва фи зи ко -х и м и ч н ат а
природа и етапите на технологичните процеси;
– характеризира предназначението и принципите на действие на оборудването в химичното
производство;
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– описва и използва методи за: изпитване,
извършване на химични, физико-химични и
механични анализи и контрол на изследваните
материали;
– анализира, обобщава и представя резултати
от анализи;
– осъществява конт рол за спазването на
технологичните етапи в производството;
– разчита и използва стандарти, техническа
и технологична информация;
– характеризира основните етапи на контрол
в химичните производства;
– описва начините на работа с лабораторното
оборудване, работи с точност с оборудването
и го поддържа съобразно изискванията за безопасна работа;
– познава организационната структура на
фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Химик-технолог“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
– описва основните суровини, техните физико-химични и химични свойства, приложе-
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ние, начините и изискванията за транспорт и
съхранение;
– прилага действащите стандарти при окачествяване на суровините и продуктите;
– познава основните физико-химични и химични процеси и закономерностите, на които
се подчиняват;
– описва характеристиките на конкретния
технологичен процес;
– познава и следи параметрите на технологичния процес и предприема адекватни мерки
при констатиране на отклонения;
– участва в организирането и провеждането
на технологичните процеси и осъществяването
на контрол, спазвайки инструкциите и регулативните норми;
– познава методите за вземане и анализиране
на проби за съответното производство;
– разчита и познава анализите, отнасящи
се до технологичния процес и качеството на
крайния продукт;
– следи за правилната експлоатация и техническата изправност на оборудването;
– участва в ефективното организиране на
конкретното производство.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Химик-технолог“

1. Спазва правилата за 1.1. Обяснява правилата за безопасност и реагира адекватно в случай на пожар
безопасна работа в про- 1.2. Оказва долекарска помощ на пострадал
изводството
1.3. Контролира спазването на санитарно-хигиенните норми в лабораториите
и в производството
1.4. Контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд (ЗБУТ)
1.5. Следи за правилното използване на личните предпазни средства от
членовете на екипа, който ръководи
1.6. Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
1.7. Описва опасностите от рискове в зависимост от спецификата на технологичния процес
2. Осъществява контрол
на дейностите, свързани с опазване на околната среда

2.1. Контролира технологичните процеси по отношение нормите за опазване
на околната среда (води, почви, въздух)
2.2. Съблюдава спазването на националното и европейското екологично
законодателство
2.3. Инициира прилагането на превантивни и коригиращи мерки за предотвратяване замърсяването на околната среда

3. Владеe чужд език

3.1. Осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при изпълнение на професионалните си задължения
3.2. Ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си
3.3. Разчита и изпълнява писмените инструкции за работа със специфично
оборудване в лабораторията – на български и чужд език

4. Организира и коорди- 4.1. Осъществява ефективна комуникация в работния екип и с ръководството
нира работата на група на фирмата
или екип
4.2. Обяснява принципите на професионалната етика и ги прилага като
модел на поведение
4.3. Координира работата на малка група хора, познавайки професионалните
качества на всеки член на екипа
4.4. Използва информационно-комуникационни технологии за улесняване на
комуникациите и организацията на работното място
4.5. Работи с компютърни конфигурации с бази данни, програми за изработка на електронни таблици, схеми и диаграми при съставяне на отчетите
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

5. Прилага основните
и коном и че ск и п ри нципи при управлението
на фирма

5.1. Консултира членовете на екипа по отношение на трудовото законодателство, системите за заплащане на труда и др.
5.2. Консултира членовете на екипа по основни елементи от организацията
и управлението на химичните производства
5.3. Поема отговорност за спазване на изискванията за управление на
качеството
5.4. Участва в планирането на квалификацията на персонала

6. Изп ъ л н я ва за д ъ лженията на химик-технолога в съответното
производство

6.1. Отговаря за организацията и осъществяването на технологичните процеси
6.2. Поема отговорност за качеството на крайния продукт
6.3. Поема отговорност за работата на екипа, който ръководи
6.4. Оценява извършената от екипа работа

7. Участва активно и 7.1. Описва физико-химичната същност на различните етапи на химикоотговорно в производ- технологичните процеси
ствения процес
7.2. Обяснява основните термини, свързани със серията ISO стандарти в
управлението на качеството и управлението на околната среда
7.3. Разчита и анализира информацията, предоставена от контролния компютър
7.4. Работи с програмни продукти, специфични за химичните производства
7.5. Работи с база данни, програмни продукти и с електронни таблици
7.6. Разчита графики и диаграми във връзка с производствения процес
8. Следи работата на 8.1. Описва значението на технологичните измервания и последиците от
контролните и измер- отклоненията на параметрите върху качеството на крайния продукт
вателните уреди
8.2. Идентифицира и наблюдава параметрите на производството (температура, налягане, вискозитет, маса, pH, обем и др.)
8.3. Наблюдава работата на уредите за контрол на параметрите на технологичните процеси
8.4. Контролира дейностите на екипа за спазване допустимите граници на
параметрите на технологичния режим
9. Осъществява наблю- 9.1. Отчита и анализира отклоненията от параметрите на технологичните
дение и контрол на ра- процеси
ботните процеси
9.2. Записва и съхранява по определен в инструкциите начин информацията
от контролните уреди
9.3. Сравнява данните от контролните уреди с установените норми, прави
анализ на причините за отклонения от нормалните стойности
9.4. Реагира с конкретни действия за отстраняване на причините за отклоненията
9.5. Осъществява контрол върху работата на операторите за отстраняване
на възникнали технически проблеми
9.6. Уведомява инженер-технолога за проблемни и аварийни ситуации и се
консултира за начините на тяхното отстраняване
10. Осъществява конт рол на п роцед у ри те
по вземане на проби
и предоставянето им
в лаборатори ята за
анализ

10.1. Контролира стриктното спазване на техниките за вземане на проби и
процедурите за тяхното съхранение и пренасяне до лабораториите
10.2. Спазва изискванията за достоверност на анализираната проба
10.3. Реагира адекватно при установяване на нарушения
10.4. Поема отговорност за спазване на процедурите и за окончателното
оформяне на резултатите от лабораторните анализи
10.5. Обобщава резултатите от анализите и предлага действия при данни
за отклонение от нормите на технологичния режим
10.6. Провежда консултации с инженер-технолога относно резултатите от
анализите

11. Контролира спазването на нормативната
уредба относно опазване на здравето и защита
на околната среда

11.1. Следи за правилното използване на личните предпазни средства от
членовете на екипа, който ръководи
11.2. Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
11.3. Описва опасностите от риск в зависимост от спецификата на технологичния процес
11.4. Оказва долекарска помощ на пострадал в критична ситуация

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

Компетенции

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

12. Разбира физико-хим и ч ната с ъщ нос т на
т ех нолог и ч н и т е п ро цеси и работи с производственото оборудване

12.1. Описва технологичната схема на производствения процес
12.2. Характеризира етапите на съответното производство и обяснява значението на всеки от тях
12.3. Описва използваното оборудване – предназначение, устройство и принцип на действие
12.4. Разчита термините и символите, използвани в техническите формуляри
за продуктите
12.5. Описва химичните и физичните свойства на материалите, използвани
в производствения процес
12.6. Разчита и обяснява информацията в инструкциите на уредите и апаратите

13. Ръководи дейностите за ритмично подаване на материали и
суровини за производствения процес

13.1. Описва захранващи вериги, използвани за подаване или извеждане на
продукти (помпи, тръби, клапи и др.)
13.2. Спазва процедурите за внасяне на суровините и извеждане на продуктите
от процеса на производството
13.3. Спазва правилата за безопасна работа

14. Кон т р ол и ра дейнос т и т е на ек и па за
поддържане на оптимален режим на работа на
машините, съоръженията и инсталациите в съответното производство

14.1. Ръководи дейностите по подготовка на инсталациите за въвеждането
им в работен режим
14.2. Контролира прилагането на инструкциите за работа с технологичното
оборудване
14.3. Поема отговорност за поддържане техническата изправност на машините
и съоръженията от операторите

15. Познава технолог и ч но т о о б ору д ва не,
включително с интегри р а но ко м п ю т ърно
управление

15.1. Разчита информацията, предоставена от контролния компютър, за протичането на технологичния процес
15.2. Използва специализиран софтуер за осъществяване на контрол на технологичните параметри
15.3. Използва софтуерни продукти за провеждане на химически анализи на
суровини, на междинни и крайни продукти

Специфични за специалност 5240101 „Технология на неорганичните вещества“
16. Познава и разбира
същността на процесите за производство на
неорганични вещества
и значението на суровините

16.1. Характеризира основните неорганични производства – минерални торове,
неорганични киселини и основи, неорганични соли, чисти химикали, газове
под налягане, катализатори и др.
16.2. Описва основните и спомагателните суровини и начините за тяхното
пречистване
16.3. Описва технологичните процеси в неорганичните химични производства
16.4. Осъществява контрол върху спазване правилата за безопасна работа
16.5. Обяснява въздействието на производството върху околната среда
16.6. Контролира дейностите за намаляване замърсяванията на въздуха,
водите и почвите

17. Познава закономерностите на технологичните процеси и използвано т о т ех нолог и чно
оборудване

17.1. Характеристеризира етапите на технологичния процес
17.2. Разчита технологичната и техническата документация за съответното
производство
17.3. Осъществява контрол върху дейностите за поддържане техническата
изправност на оборудването в неорганичните химични производства

18. Познава и разбира
работата на контролните и измервателните
уреди

18.1. Описва параметрите за нормално функциониране на оборудването
18.2. Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и
измервания
18.3. Регулира параметрите на технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет, маса, рН и др.)
18.4. Обяснява последиците от отклонението на контролните параметри върху
качеството на крайния продукт

19. Регистрира отклонения в технологичния
реж и м и реа г и ра по
адекватен начин

19.1. Регистрира отклоненията в технологичния режим и анализира възможните причини
19.2. Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
и докладва на инженер-технолога
19.3. Реагира по адекватен начин в случай на производствена авария, спазвайки съответните инструкции
19.4. Изготвя доклад за отклоненията в технологичния процес или за настъпили аварийни ситуации

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Резултати от ученето

Компетенции

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5240105 „Технология на органичните вещества“
20. Познава и разбира
п роцеси т е на п роизводство на органични
вещества и значението
на суровините

20.1. Характеризира основните видове органични производства – на мазнини, захар, целулоза, преработване на нефт, разделяне на заводски газове,
производство на етен и пропен, халогеносъдържащи, азотосъдържащи и
кислородосъдържащи органични съединения; високомолекулни съединения – хетероверижни и карбоверижни
20.2. Дефинира понятието „суровина“ и класифицира суровините, използвани в органичните химични производства
20.3. Описва физико-химичната същност на суровините и обяснява връзките
между суровини, ресурси, енергия и продукти
20.4. Контролира дейностите за пречистване на суровините
20.5. Обяснява въздействието на производството на органични вещества
върху околната среда
20.6. Контролира дейностите за предотвратяване и намаляване замърсяванията на въздуха, водите и почвите

21. Познава закономерностите на технологичните процеси и използвано т о т ех нолог и чно
оборудване

21.1. Разчита технологичната и техническата документация за съответното
производство
21.2. Контролира спазването на технологичната последователност за включване в процеса на суровини, катализатори, пълнители, оцветители и други
компоненти
21.3. Описва и спазва екологичните изисквания при органичните химични
производства

22. Разбира принципите на работа на конт рол н и т е и измервателните уреди

22.1. Описва параметрите за нормално функциониране на оборудването
22.2. Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и
измервания
22.3. Идентифицира, наблюдава и регулира параметрите на технологичните
процеси (температура, налягане, вискозитет, маса, рН и др.)
22.4. Обяснява последиците от отклонението на контролните параметри
върху качеството на крайния продукт

23. Регистрира отклонения в технологичния
реж и м и реа г и ра по
адекватен начин

23.1. Регистрира отклоненията в технологичния режим и анализира възможните причини
23.2. Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
23.3. Реагира по адекватен начин в случай на производствена авария, спазвайки съответните инструкции
23.4. Изготвя доклад за отклоненията в технологичния процес или за настъпили аварийни ситуации

Специфични за специалност 5240106 „Технология на полимерите“
24. Характеризира видовете полимери, начините на получаване
и основните суровини,
използвани при различните процеси

24.1. Описва промишлено значимите, като дава конкретни примери за всяка категория: полиетилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид
24.2. Обяснява основните характеристики на процесите „полимеризация“
и „поликондензация“
24.3. Характеризира полимерните вериги – карбоверижни и хетероверижни
24.4. Обяснява свойствата на полимерите в зависимост от техния строеж
24.5. Описва видовете и свойствата на използваните в производството суровини, начините за тяхното съхранение и транспорт
24.6. Контролира дейностите за пречистване на суровините

25. Спазва технологиите за производство на
по л и ме ри и по з н а в а
т ех нолог и ч но т о о б о рудване

25.1. Описва основните етапи в технологиите за производство на полимери
25.2. Разчита технологичната и техническата документация за съответното
производство
25.3. Описва устройството и принципа на действие на основните машини,
апарати и съоръжения за производство на полимери
25.4. Описва параметрите за правилно протичане на процесите
25.5. Контролира спазването на технологичната последователност за включване в процеса на суровини, катализатори, пълнители, оцветители и други
компоненти
25.6. Спазва екологичните изисквания при производството на полимери

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

Компетенции

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

26. Разбира принципите
на работа на контролните и измервателните
уреди

26.1. Описва параметрите за нормално функциониране на оборудването
26.2. Регулира параметрите на технологичните процеси (температура, налягане,
вискозитет, маса, рН и др.)
26.3. Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и
измервания
26.4. Обяснява последиците от отклонението на контролните параметри върху
качеството на крайния продукт

27. Регистрира отклонения в технологичния
реж и м и реа г и ра по
адекватен начин

27.1. Регистрира отклоненията в технологичния режим и анализира възможните причини
27.2. Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
27.3. Реагира адекватно в случай на производствена авария, като спазва специфичните инструкции
27.4. Изготвя доклад относно регистрираните отклонения в технологичния
процес или настъпили аварийни ситуации

Специфични за специалност 5240107 „Технология на химичните влакна“
28. Характеризира видовете химични влакна,
начините на получаване
и основните суровини за
тяхното производство

28.1. Описва промишлено значимите химични влакна – изкуствени и синтетични, като дава конкретни примери на продукти за всяка категория
28.2. Анализира свойствата на химичните влакна в зависимост от техния строеж
28.3. Характеризира основните типове влакнообразуващи полимери – карбоверижни и хетероверижни
28.4. Описва методите за получаване на химичните влакна – формоване от
разтвор и от стопилка
28.5. Описва методите за получаване на предилни разтвори и стопилки
28.6. Прави характеристика на основните и спомагателните суровини
28.7. Анализира връзките между суровини, ресурси, енергия и продукти

29. Спазва технологиите 29.1. Разчита технологичната и техническата документация за съответното
за производство на хи- производство
мични влакна
29.2. Описва основните технологични процеси и използваното оборудване при
производството на химични влакна
29.3. Описва процесите на облагородяване на влакната и тяхното заздравяване
и текстуриране, както и процесите на багрене и крайно авивиране на влакната
29.4. Контролира спазването на технологичната последователност за включване в процеса на суровини, катализатори, оцветители и други компоненти
29.5. Спазва екологичните изисквания при производството на химични влакна
30. Разбира принципите
на работа на контролните и измервателните
уреди

30.1. Контролира параметрите за правилното протичане на технологичните
процеси (температура, налягане, вискозитет, рН, маса и др.)
30.2. Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и
измервания
30.3. Обяснява последиците от отклонението на контролните параметри върху
качеството на крайния продукт

31. Регистрира отклонения в технологичния
реж и м и реа г и ра по
адекватен начин

31.1. Регистрира отклонения в технологичния режим и анализира възможните
причини
31.2. Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
31.3. Реагира адекватно в случай на производствена авария, като спазва специфичните инструкции.
31.4. Изготвя доклад относно установените отклонения в технологичния процес
или за настъпили аварийни ситуации

Специфични за специалност 5240108 „Технология на нефта, газа и твърдите горива“
32. Обяснява процесите на преработване на
нефт и газ и основните
суровини, използвани
при тези процеси

32.1. Анализира теоретичните основи на химичните и физичните процеси при
преработване на нефт и газ
32.2. Описва физичните и химичните свойства на суровините, технологичните
параметри на производствения процес, качествените показатели на продуктите
32.3. Прави характеристика на нефта – елементен, въглеводороден и фракционен състав
32.4. Сравнява нефтените фракции според температурните интервали на кипене
32.5. Обяснява технологичните схеми и комуникациите на работното място
съгласно технологичния регламент и инструкциите на работното място
32.6. Контролира спазването на правилата за безопасно пробоотбиране
32.7. Оказва контрол върху дейностите, свързани с намаляване на вредното
въздействие на производството върху околната среда

БРОЙ 105
Компетенции

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

33. Прилага технологиите при преработка на
нефт и газ и познава използваното оборудване

33.1. Описва предназначението, устройството и конструктивните особености на основното технологично оборудване при различните технологични
процеси – обезводняване и обезсоляване на нефта, ректификация, втечняване на газове, каталитични процеси, ректификационни колони, реактори,
топлообменници, пещи
33.2. Следи за правилното функциониране на машини и съоръжения, контролно-измервателни прибори и апаратура
33.3. Поддържа параметрите на технологичния процес и технологичните
съоръжения в оптимални граници, определени в технологичната документация за работното място
33.4. Спазва изискванията, регламентирани в технологичната документация
33.5. Описва различните технологични процеси – обезводняване и обезсоляване на нефта, ректификация, втечняване на газове, крекинг процеси и др.
33.6. Контролира работата на екипите за поддържане работния режим на
машините и съоръженията
33.7. Подготвя технологичното оборудване за ремонт
33.8. Осигурява безопасни условия за работа по време на ремонтните работи

34. Разбира принципите
на работа на контролните и измервателните
уреди

34.1. Спазва параметрите за нормално функциониране на оборудването
34.2. Осъществява контрол по отношение на оптимално използване на
суровини, материали и енергийни ресурси
34.3. Анализира параметрите на технологичните процеси (температура,
налягане, вискозитет, маса и др.)
34.4. Описва работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и
измервания
34.5. Проверява работата на оборудването и регулира налягане, температура,
вискозитет, маса, скорост, напрежение и др.
34.6. Описва последиците от отклонението на контролните параметри върху
качеството на крайния продукт

35. Регистрира отклонения в технологичния
реж и м и реа г и ра по
адекватен начин

35.1. Анализира сигналите за наличие на аномалия в инсталациите за
преработка на нефт, газ и твърди горива и предприема адекватни мерки
35.2. Следи параметрите на отпадъчните води и предприема мерки за установяване на източника на евентуалното замърсяване
35.3. Спазва правилата за предотвратяване и ликвидиране на аварии и
действа съгласно инструкциите
35.4. При възникване на опасност от контакт с агресивни вещества използва
лични предпазни средства и поема отговорност за безопасната работа на
екипа
35.5. Изготвя доклад относно регистрираните отклонения в технологичния
процес или за настъпили аварийни ситуации

Специфични за специалност 5240109 „Технология на целулозата, хартията и опаковките“
36. Описва свойствата
на основните суровини
и процесите на производство на цел улоза,
хартия и опаковки

36.1. Характеризира технологичните етапи при производство на целулоза
като полупродукт за хартиеното производство
36.2. Описва основните технологични етапи при производството на хартия
36.3. Прави характеристика на суровините, използвани при получаването
на химична целулоза
36.4. Контролира етапите на подготовка на суровините за получаване на
химична целулоза
36.5. Осъществява контрол върху дейностите, свързани с намаляване вредното въздействие на производството върху околната среда

37. При лага тех нологиите за производство
на целулоза, хартия и
опаковки и познава
оборудването

37.1. Описва технологията за получаване на химична целулоза и хартия
37.2. Спазва етапите при регенериране на химикалите от сулфатноцелулозното производство
37.3. Прави характеристика на основното технологично оборудване
37.4. Описва параметрите за правилното протичане на процесите
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38. Разбира принципите
на работа на контролните и измервателните
уреди

38.1. Описва параметрите за нормално функциониране на оборудването
38.2. Регулира параметрите на технологичните процеси (температура, налягане,
вискозитет, рН, маса и др.)
38.3. Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и
измервания
38.4. Обяснява последиците от отклонението на контролните параметри върху
качеството на крайния продукт

39. Регистрира отклонения в технологичния
реж и м и реа г и ра по
адекватен начин

39.1. Следи сигналите за наличие на аномалия в инсталациите по време на
производствения процес
39.2. Регистрира отклоненията в технологичния режим и анализира възможните причини
39.3. Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
39.4. Реагира адекватно в случай на производствена авария, като спазва специфичните инструкции
39.5. Изготвя доклад относно регистрираните отклонения в технологичния
процес или за настъпили аварийни ситуации

Специфични за специалност 5240110 „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични
продукти“
40. Обяснява процесите
на производство на фармацевтични и парфюмери й но -козме т и ч н и
продукти и свойствата
на основните суровини

40.1. Характеризира основните суровини, използвани при фармацевтичните и
парфюмерийно-козметичните производства
40.2. Контролира спазването на изискванията за съхранение и транспорт на
суровините и материалите
40.3. Контролира етапите на подготовка на суровините за включването им в
технологичния процес
40.4. Описва основни технологични процеси – смесване на вискозни течности
и пасти, филтруване, дозиране, ароматизиране и др.
40.5. Осъществява контрол върху дейностите, свързани с намаляване на вредното въздействие на производството върху околната среда

41. Прилага технологиите за производство на
фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти и познава
оборудването

41.1. Осъществява технологичен контрол при производството на фармацевтични
и парфюмерийно-козметични продукти
41.2. Описва оборудването, използвано при основните технологични процеси – смесителни реактори и шнекове, пълначни линии и др.
41.3. Контролира дейностите по поддържане на оборудването в техническа
изправност
41.4. Описва параметрите за правилното протичане на производствените процеси
41.5. Спазва изискванията и санитарно-хигиенните норми

42. Разбира принципите
на работа на контролните и измервателните
уреди

42.1. Контролира параметрите на технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет, рН, маса и др.)
42.2. Описва работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
42.3. Проверява работата на оборудването и регулира налягане, температура,
вискозитет, маса, скорост и други контролни параметри
42.4. Обяснява последиците от отклонението на контролните параметри върху
качеството на крайния продукт

43. Регистрира отклонения в технологичния
реж и м и реа г и ра по
адекватен начин

43.1. Следи сигналите за наличие на аномалия в инсталациите по време на
производствения процес
43.2. Анализира възможните причини за настъпили отклонения в технологичния режим
43.3. Предприема мерки в зависимост от характера и степента на отклонението
43.4. Реагира адекватно в случай на производствена авария, като спазва специфичните инструкции
43.5. Изготвя доклад относно регистрираните отклонения в технологичния
процес или за настъпили аварийни ситуации

Специфични за специалност 5240111 „Технология за обработка на кожи“
4 4. Оп исва т ех ноло гиите за обработка на
кожи и характеризира
спомагателните средства, използвани при
различните процеси

44.1. Характеризира основните видове кожи, тяхното предназначение и експлоатационните им свойства
44.2. Описва спомагателните средства, които се използват при обработката
на кожи
44.3. Контролира спазването на изискванията за съхранение и транспорт на
спомагателните средства
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Резултати от ученето

Компетенции

Обучаваният трябва да:
44.4. Описва физико-химичната същност на процесите при обработка на суровите кожи
44.5. Описва вида, състава и промените, които настъпват в материалите и
изделията от кожи при процесите на обработка
44.6. Осъществява контрол върху дейностите, свързани с намаляване вредното
въздействие на обработката на кожи върху околната среда

45. Прилага технологии- 45.1. Осъществява контрол за спазване на технологичните етапи при обрате за обработка на кожи ботка на кожи
и познава оборудването 45.2. Описва оборудването, използвано при технологичния процес
45.3. Контролира дейностите по поддържане на технологичното оборудване
в изправност
45.4. Спазва специфичните санитарно-хигиенни норми при обработката на кожи
46. Отчита и документира данните от работата на контролните и
измервателните уреди

46.1. Наблюдава и контролира параметрите на технологичните процеси
46.2. Описва работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
46.3. Проверява работата на оборудването и регулира налягане, температура,
вискозитет, рН, скорост и други контролни параметри
46.4. Обяснява последиците от отклонението на контролните параметри върху
качеството на крайния продукт

47. Регистрира отклонения в технологичния
реж и м и реа г и ра по
адекватен начин

47.1. Разпознава сигналите за наличие на аномалия в инсталациите по време
на производствения процес
47.2. Анализира възможните причини за отклоненията в технологичния режим
и предлага решения
47.3. Предприема адекватни мерки в зависимост от характера и степента на
отклонението
47.4. Реагира бързо и по подходящ начин в случай на производствена авария,
като спазва специфичните инструкции
47.5. Изготвя доклад за регистрираните отклонения в технологичния процес
или за настъпили аварийни ситуации

Специфични за специалност 5240113 „Технология на биогоривата“
48. Обяснява техноло- 48.1. Прави характеристика на биогоривата като възобновяеми течни или
гиите за производство газообразни горива, произведени от растителни и животински продукти (бина биогорива
омаса) и отпадъци
48.2. Прави характеристика на основните суровини, използвани при производството на най-разпространените биогорива – биодизел и биоетанол
48.3. Описва отглеждането на енергийни растителни култури, техните особености,
предимства и недостатъци при използването им като суровини за биогорива
48.4. Обяснява свойствата на биоетанола, произведен от ферментацията на
захарна тръстика и семена, захарно цвекло и пшеница, целулоза (отпадъци
от селското стопанство и дървообработването)
48.5. Обяснява ролята на биоетанола като заместител или добавка към бензина
48.6. Описва свойствата на биодизела, получен от органични суровини, и
неговата роля като заместител на дизела
48.7. Характеризира производството на биодизел от различни видове растителни
суровини: семена от рапица, слънчоглед, палмово масло, соя, рециклирани
масла от хранителната промишленост
49. Прилага технологи- 49.1. Описва основните технологични процеси при производството на биогорива
ите за производство на 49.2. Описва предназначението, устройството и начина на работа на основбиогорива
ното технологично оборудване
49.3. Следи функционирането на машините, съоръженията и контролно-измервателните прибори
49.4. Поддържа параметрите на технологичния процес в граници, определени
в технологичната документация
49.5. Разчита анализите, отнасящи се до производствения процес и качеството на крайния продукт
49.6. Разбира химическата същност на основните показатели, тяхното значение за качеството на биодизела и методите за изпитване
49.7. Разчита и ползва информацията, получена от контролен компютър
49.8. Спазва инструкциите за безопасна работа и противопожарните изисквания

С Т Р.
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Обучаваният трябва да:

50. Разбира принципите
на работа на контролните и измервателните
уреди, включително с
компютърно управление

50.1. Контролира границите на параметрите, които са решаващи за правилно
протичане на процесите
50.2. Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и
измервания
50.3. Проверява работата на оборудването и регулира налягане, температура,
рН, скорост и други контролни параметри
50.4. Обяснява последиците от отклонението на параметрите върху условията
на работа на инсталациите и върху качеството на крайния продукт
51. Осъществява кон- 51.1. Разчита технологичната и техническата документация за съответното
трол за правилно об- производство
служване на машини, 51.2. Спира и пуска технологичните възли на работното място съгласно инапарати и съоръжения струкциите и съгласувано с инженерния персонал
51.3. Изпълнява технологични операции, спазвайки изискванията за безопасност на работния екип и опазване на околната среда
51.4. Осъществява контрол върху поддържане техническата изправност на
производственото оборудване
51.5. Следи параметрите на отпадъчните продукти и предприема мерки за
недопускане на екологично замърсяване
51.6. Контролира дейностите за поддържане чистота на технологичните площадки
52. Регистрира откло- 52.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, използвайки различни
нения в технологичния начини: наблюдение, показания на измервателни прибори, появата на специреж им и предприема фична миризма, шум и др.
съответните мерки
52.2. Анализира възможните причини за настъпили отклонения в технологичния режим
52.3. Провежда консултации с инженер-технолога за отстраняване отклоненията в технологичния процес
52.4. Спазва инструкциите за предотвратяване и ликвидиране на производствени аварии
52.5. При възникване на опасност от контакт с агресивни вещества използва
лични предпазни средства
52.6. Поема отговорност за сигурността, живота и здравето на екипа, с който
работи
53. Обяснява значението 53.1. Обосновава причините за разширяване прозводството на биогоривата – сина биогоривата в кон- гурност на енергийните ресурси, намаляване емисиите на парникови газове и др.
текста на глобалните 53.2. Анализира влиянието на производството на биогорива за увеличаване
проблеми за опазване на енергийната независимост на страната, осигуряване на нова пазарна насона околната среда
ченост на селскостопанското производство
53.3. Обяснява икономическите аспекти на производството на биогорива
53.4. Спазва нормативната уредба, регламентираща производството, употребата
и изискванията към качествата на биогоривата
Специфични за специалност 5240114 „Технология на хомеопатичните и фитопродуктите“
54. Влага изходните суровини при спазване на
изискванията на технологичния процес

54.1. Характеризира и проверява за съответствие с регулативните норми суровините, използвани за производство на хомеопатични и фитопродукти
54.2. Познава строежа и структурата на изходните суровини
54.3. Познава и прилага методите за анализ и контрол на суровините
54.4. Влага суровините в технологичния процес
54.5.Спазва изискванията за съхранение
54.6. Познава и прилага основните методи за подготовка и обработка на суровините – сушене, раздробяване, смилане, съхранение и др.
55. Познава методите за 55.1. Описва методите и познава процесите разреждане, потенциране, динапроизводство на хомео- мизация, екстракция, кристализация, сушене
патични и фитопродукти 55.2. Познава оборудването, използвано при провеждането на съответните
и спазва технологията методи – екстрактори, кристализатори, филтри, сушилни и др.
55.3. Следи за техническата изправност на оборудването и правилната му
експлоатация
55.4. Спазва параметрите за правилното провеждане на отделните етапи на
прилагания метод
55.5. Спазва изискванията за ЗБУТ, инструкциите за санитарно-хигиенните
норми и опазването на околната среда
55.6. Упражнява технологичен контрол при производството на хомеопатични
и фитопродукти
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56. Познава работата на
контролните и измервателните уреди и сигнализира при отклонение

ВЕСТНИК

Обучаваният трябва да:
56.1. Познава параметрите на процеса и тяхното влияние върху технологичния
режим
56.2. Контролира параметрите на технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет, рН, маса, плътност, концентрация и др.) и уведомява при
отклонение
56.3. Познава последствията от отклонението на контролните параметри върху
качеството на крайния продукт
57.1. Следи и идентифицира отклоненията на зададените параметри
57.2. Реагира адекватно на промените, спазвайки спецификата на технологията
57.3. Анализира възможните причини за настъпили отклонения в технологичния режим
57.4. Уведомява прекия ръководител за възникнали промени в технологичния
процес и проблемни ситуации
58.1. Разбира и разчита технологични схеми
58.2. Познава принципа на действие на машините и апаратите, използвани
при производството на натурални продукти
58.3. Следи и контролира за правилната експлоатация на оборудването

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основното предназначение на учебния кабинет е провеждане на обучение по теория на
професията. Обзавеждането на учебния кабинет
включва: работно място на обучаващия (работна
маса и стол), работно място на всеки обучаван
(работна маса и стол), учебна дъска, мебели
(предимно шкафове за различни цели), екран за
прожектиране, дъска за писане и други материали
за обучение, онагледяващи средства. Разположението на работните места на обучаваните трябва
да осигурява необходимата видимост на учебната
дъска и свободно преминаване от едно до друго
учебно място.
5.2. Учебни лаборатории
Предназначението на учебните лаборатории е
провеждане на обучение по практика за формиране
на знания, умения и професионални компетенции
у обучаваните. Планирането, разположението и
оборудването на учебните лаборатории са съобразени със спецификата на учебния предмет,
санитарно-хигиенните изисквания и ЗБУТ. Обзавеждането на лабораториите включва: работни
места за учениците и за учителя с водна и електрическа инсталация и инсталация за обратните
води. Работните места е целесъобразно да бъдат
разположени успоредно или шахматно на общ
плот в единия край на помещението, облицовани
с подходящ материал. Под плота се монтират
шкафове за съхранение на приборите и съдовете,
необходими за лабораторни упражнения. Върху
плота на стелажи се подреждат необходимите
съдове и реактиви. В лабораториите следва да
има технически и инсталационни съоръжения с
общо предназначение: автоматично включване
и изключване на осветлението, на завесите, на
екрана, на вентилационната и електрическата
инсталация. В лабораториите трябва да има
аптечка, средства за гасене на пожар, лични
предпазни средства, вентилационни устройства.
Към лабораториите следва да има следните
помещения: тегловно, апаратно, подготвително
и хранилище за реактиви. В непосредствена
близост до лабораториите трябва да има: стая
за материали, стая за апаратурата, стая за под-

готовка и склад за реактивите. Съхранението на
реактивите следва да бъде под строг контрол на
преподавателя, а условията и редът за достъп до
тях да се регламентират със заповед на директора
на обучаващата институция.
5.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия/органична химия
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по неорганична и по органична химия. Оборудването включва: компютри,
демонстрационна маса, светеща периодична
система, дестилатор, сушилни, електрически
котлони, предпазни мрежи, пещи за накаляване,
камина, водни, пясъчни и маслени бани, вани,
филтри, центрофуги, технически и аналитични
везни, pH-метри, статив с комплект от реактиви,
лабораторни съдове, макети, модели и схеми,
прибори и пособия и др.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична химия
и инструментални методи
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по аналитична химия и инструментални методи. Оборудването включва: компютри,
демонстрационна маса, дестилатор, сушилни,
пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH-метри, полярограф, уред за електротегловен
анализ, фотометри, спектрофотометри, рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса, статив
с комплект от реактиви за качествен анализ,
лабораторни съдове, прибори и пособия и др.
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
Право да преподават теория и практика по
професията „Химик-технолог“ – трета степен на
професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ от професионално направление „Химични технологии“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления (ПМС № 125 от 2002 г.; обн.,
ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. доп., бр. 94 от 2005 г.).
С оглед на максимално използване на информационните технологии в учебния процес е
желателно обучаващите да притежават знания и
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умения за работа с компютър и специализирани
софтуерни продукти.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на знанията им в областта на:
– техника, технология, технологичен контрол
и опазване на околната среда, отнасящи се до
спецификата на професията и специалността;
– формиране на ключови компетентности
и личностни качества, необходими за успешно
упражняване на професията;
– професионално консултиране, ориентиране
и насочване на учащите – младежи и възрастни, относно възможностите за продължаващо
професионално обучение и кариерно развитие в
избраната професионална област.
8833

НАРЕДБА № 91
от 22 ноември 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Работник в текстилно производство“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
542080 „Работник в текстилно производство“
от област на образование „Производство и
преработка“ и професионално направление 542
„Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“ 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 542080 „Работник в текстилно производство“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалностите
5420801 „Текстилно производство“ и 5420803
„Апретурно и багрилно производство“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 6 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 542080 „Работник в текстилно
производство“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по про-
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фесията „Работник в текстилно производство“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията.
(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 влизане в сила 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:
Анелия Клисарова
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Работник в текстилно производство“
Професионално направление:
542

„Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Наименование на професията:
542080

„Работник в текстилно производство“

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5420801 „Текстилно про- Първа
изводство“
5420803 „Апретурно и Първа
ба г ри л но п ро изводство“
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в текстилно производство“ от Списъка
на професиите за професионално образование
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и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО, утвърден 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-9-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.,
Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед
№ РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748
от 13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.
и Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г., Заповед
№ РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със
Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г., входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършен VI клас с продължителност на обучението 3 години, за възпитателно
у чилище-интернат и социалнопедагогическ и
интернат – 2 години; VII клас с продължителност на обучението 2 години, за възпитателно
училище-интернат и социалнопедагогически интернат – 1 година; VIII клас с продължителност
на обучението до 1 година (Рамкова програма А);
– за лица, навършили 16 години – с продължителност до 1 година за лица със завършен наймалко начален етап на основното образование
или успешно завършен курс за ограмотяване,
организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване
на заетостта или при условията и по реда на
програми и проекти, финансирани със средства
от европейските структурни фондове (Рамкова
програма А), или завършен VI клас (Рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Работник в текстилно производство“ с придобиване на първа
степен на професионална квалификация не се
изисква лицето да притежава предишна професионална квалификация или професионален опит.
За лица с професионален опит по тази или
друга сходна професия се организира професионално обучение за усвояване на компетенциите,
описани в т. 4 на ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Работник в текстилно
производство“, които лицето не притежава.
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.)
Работникът в текстилното производство изпълнява различни видове рутинни дейности. В
ежедневната си работа той складира и разопакова
входящи продукти (текстилни влакна, коприни
и прежди и др.). Подрежда приетите продукти
в складовото помещение. Извършва ръчно или
полумеханизирано очистване на влакна и първична преработка на памук. Определя вида на
текстилните материали и полуфабрикати. Извършва ръчно или полумеханизирано почистване
на инструментите, машините, съоръженията и
инсталациите. Събира и сортира разделно отпа-
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дъчни материали и вторични суровини. Измерва
теглото на готовата продукция. Подготвя тъкани
за апретурно-багрилна обработка – съединява с
ръчни шевове топове тъкани от един и същ артикул, навива ги до получаване на голямо руло.
Приготвя, претегля и смесва суровини, съставки
или обработващи добавки и ги поставя в правилната последователност. Етикетира, пакетира
и опакова готовите текстилни изделия. Складира
изходящите продукти според технологичните
инструкции.
Работникът в текстилното производство изпълнява всички трудови дейности и задачи, като
спазва изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд и правилника за вътрешния ред
в предприятието.
В своята трудова дейност работникът в текстилното производство използва: контейнери,
колички, палети, кани, кантари, устройства за
навиване, ръчни игли, инструменти и съоръжения
за почистване, почистващи средства, опаковки,
опаковъчни съоръжения.
Работната среда в текстилните предприятия
се характеризира със завишени нива на шум, запрашеност, химически вещества и други фактори,
които изискват при изпълнение на трудовите дейности работникът задължително да носи работно
облекло и лични предпазни средства.
Работникът носи лична отговорност за качественото изпълнение на поставените от прекия
ръководител задачи, за спазване на трудовата и
технологичната дисциплина. Отговорен е за опазване на повереното му имущество – суровини,
материали, инструменти, машини, съоръжения,
инсталации и др.
Работникът в текстилното производство трябва
да бъде физически здрав, да проявява сръчност
и съобразителност при изпълнение на трудовите
дейности. Трябва да умее да работи в екип и
да съдейства за своевременното изпълнение на
трудовите задачи.
Работното време на работника в текстилното
производство е регламентирано според работното
време на предприятието, което е в съответствие
с действащото трудово законодателство.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в
текстилно производство“ може да се обучава за
придобиване на квалификация по професията
„Оператор в текстилното производство“ – втора
степен на професионална квалификация, и „Текстилен техник“ – трета степен на професионална
квалификация, ако отговаря на условията за
входящо образователно равнище, регламентирано в Закона за професионалното образование
и обучение (ЗПOО) и в рамковите програми.
При обучението част от общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професионални направления, и от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) 2011, утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика, изм. и доп. със
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заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г.
и № РД-01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от
6.07.2012 г. и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г.
Придобилият първа степен на професионална
квалификация по професията „Работник в текстилно производство“ може да заема следните
длъжности от НКПД 2011: 8152-2028 „Работник,
предач на влакна и прежда“, 8152-2022 „Работник
плетачна машина“, други подходящи длъжности
за работници от единична група 8152 „Машинни
оператори в тъкачното производство“, както и
длъжности от единична група 9329 „Работници
в преработващата промишленост“ и други подобни 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:
• знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, не замърсява с
работата си околната среда;
• обменя информация в устна и писмена форма
при изпълнение на трудовата си дейност;
• изпълнява качествено и с чувство на отговорност възложените му задачи;
• познава правата и задълженията си съгласно
Кодекса на труда;
• познава и спазва разпоредбите на вътрешнофирмените документи, регламентиращи дейността
в текстилното предприятие;
• познава организационната структура на предприятието, правомощията на длъжностните лица;

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

• преценява необходимостта от повишаване
на компетентностите, необходими за изпълнение
на трудовите дейности и задачи.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Производствени технологии – текстил,
облекло, обувки и кожи“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава и спазва технологичната дисциплина
при изпълнение на производствените операции;
• познава основните видове технологични
процеси в текстилното производство – предачно,
тъкачно, плетачно, апретурно и багрилно;
• познава различните видове машини, съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение
на отделните производствени операции и процеси;
• разчита условни означения при използване
на скици, схеми и друга работна документация.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Работник в текстилно производство“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• организира правилно работното си място;
• обслужва машини, съоръжения и инсталации, като спазва изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд;
• извършва в определената технологична
последователност отделните трудови задачи и
операции;
• спазва изискванията на предприятието за
качествено изпълнение на трудовите дейности;
• опазва повереното му имущество.

4. Резултати от ученето
Резултати от ученето

Компетенции

Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Работник в текстилно производство“

1. Спазва и прилага
правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

1.1. Знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд, свързани с трудовите му задължения
1.2. Използва по предназначение лични и колективни предпазни средства
1.3. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Познава изискванията за реагиране при възникване на промишлени аварии, пожари, природни бедствия и други ситуации, застрашаващи живота и
здравето
1.5. Оказва долекарска помощ на пострадал при възникване на производствени
аварии, пожар и др.
1.6. Знае и прилага правилата за опазване на околната среда от замърсявания
при работата

2. Спазва изисквания- 2.1. Познава правилата за безопасна работа с технологичното оборудване
та и инструкциите за 2.2. Правилно прилага изискванията за безопасна работа при изпълнение на
безопасност в произ- различни производствени дейности
водствения процес
3. Познава правата и
задълженията си като
участник в трудовия
процес съгласно Кодекса на труда

3.1. Разбира договорните отношения между работодател и работник, регламентирани в трудовото законодателство
3.2. Познава вътрешнофирмените документи – правилници, вътрешни правила
и др., свързани с трудовоправните отношения
3.3. Умее да подготвя в писмен вид документи, необходими за постъпване на
работа, ползване на отпуск и др.
3.4. Познава и спазва задълженията си, описани в длъжностната характеристика
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Резултати от ученето

Компетенции

Обучаваният трябва да:

4. Умее да работи в 4.1. Изпълнява трудовите си задължения при спазване на указанията за работа
екип
4.2. Участва при разпределяне на задачите в работния екип
4.3. Съдейства за изпълнение на задачите и търси помощ от членовете на екипа
4.4. Обменя устна и писмена информация с колеги от екипа и другия персонал от фирмата
4.5. Отчита пред колеги от екипа и ръководството извършената работа
5. Организира работ- 5.1. Подготвя работното място за изпълнение на трудовата дейност
ното си място
5.2. Познава и подбира необходимите материали, суровини, полуфабрикати,
готови изделия, опаковки и др. в зависимост от конкретната трудова задача
5.3. Настройва и подготвя машините, съоръженията и инсталациите, необходими за изпълнение на задачата
5.4. Почиства машините, съоръженията и инсталациите след приключване
на работа
5.5. Опазва повереното му имущество
5.6. Съхранява правилно повереното му материално оборудване, суровините,
материалите, готовата продукция и др.
Специфични за специалност 5420801 „Текстилно производство“
6. Почиства машините и съоръжени я та,
използвани в текстилното производство

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Познава правилата за обслужване на машините и съоръженията
Познава действието и употребата на почистващите средства
Почиства машините и съоръженията – ръчно или полумеханизирано
Прилага изискванията за безопасна работа с почистващи средства

7. Изпълнява товароразтоварни операции
при складови и транспортни дейности

7.1. Познава изискванията за работа с ръчни инструменти и уреди при складови транспортни операции
7.2. Познава изискванията за работа с полумеханизирани инструменти и уреди
при складови транспортни операции
7.3. Извършва подреждане, стифиране, палетизиране

8. Обработва сурови- 8.1. Познава изискванията за работа с уреди, инструменти и съоръжения за
ни, материали и полу- ръчна обработка на суровини, материали и полуфабрикати
фабрикати
8.2. Познава изискванията за работа с уреди, инструменти и съоръжения за
полумеханизирана обработка на суровини, материали и полуфабрикати
8.3. Изпълнява ръчни или полумеханизирани операции, свързани с обработката на суровини, материали и полуфабрикати при спазване на изискванията
за безопасност
8.4. Подготвя тъкани за апретурно-багрилна обработка чрез ръчно съединяване на топове от един и същ артикул до получаване на голямо руло
9. С п а з в а т ех но ло гичните инструкции
в т екс т и л но т о п ро изводство (предачно,
плетачно, тъкачно)

9.1. Познава специфичните особености на работното място в различните
текстилни производства (предачно, плетачно, тъкачно)
9.2. Познава основните технологични процеси в отделните видове текстилни
производства
9.3. Спазва правилата за работа, свързани със специфичните особености на
работното място в различните текстилни производства (предачно, плетачно,
тъкачно)

10. Сортира и събира 10.1. Познава методите за екологично третиране на отпадъците
отпадъчни материали 10.2. Извършва правилно сортиране, събиране, опаковане, транспортиране и
и вторични суровини съхранение на отпадъчните материали и на вторичните суровини
10.3. Правилно съхранява вредни отпадъчни материали
11. Пакетира и опако- 11.1. Познава видовете опаковки, изискванията към тях и тяхната употреба
ва готовите изделия 11.2. Изпълнява ръчни операции при пакетиране и опаковане на готовите
изделия
11.3. Складира готовите изделия при спазване на изискванията за съхраняване
на продукцията
Специфични за специалност 5420803 „Апретурно и багрилно производство“
12. Почиства машините, съоръжени я та
и инсталациите, използвани в процесите
апретура и багрене

12.1. Познава правилата за обслужване на машините, съоръженията и инсталациите в апретурното и багрилното производство
12.2. Познава действието и употребата на почистващите средства
12.3. Почиства машините, съоръженията и инсталациите – ръчно или полумеханизирано
12.4. Прилага изискванията за безопасна работа с почистващи средства

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

Резултати от ученето

Компетенции

Обучаваният трябва да:

13. Извършва товароразтоварни операции
при складови и транспортни дейности

13.1. Познава изискванията за работа с ръчни инструменти и уреди при складови транспортни операции
13.2. Познава изискванията за работа с полумеханизирани инструменти и
уреди при складови транспортни операции
13.3. Извършва разфасоване, подреждане, стифиране, палетизиране

14. Захранва инсталациите за апретура и
багрене със суровини
и обработващи агенти

14.1. Познава основните характеристики на използваните суровини, материали
и обработващите добавки
14.2. Приготвя и претегля суровини, съставки или обработващи добавки
14.3. Смесва суровини, съставки или обработващи добавки в правилната
технологична последователност
14.4. Изпълнява ръчни или полумеханизирани операции по захранване на инсталациите за апретура и багрене със суровини и обработващи агенти при спазване на изискванията за безопасност
14.5. Наблюдава работата на инсталациите
14.6. Уведомява оператора за възникнали проблеми в инсталациите

15. Спазва технологичните инструкции при
апретурното и багрилното производство

15.1. Познава специфичните особености на работното място в апретурното и
багрилното производство
15.2. Познава основните етапи от технологията в процесите апретура и багрене
15.3. Спазва правилата за работа, свързани със специфичните особености на
работното място в процесите апретура и багрене

16. Сортира и събира 16.1. Познава методите за екологично третиране на отпадъците
отпадъчни материали 16.2. Извършва правилно сортиране, събиране, опаковане, транспортиране и
и вторични суровини съхранение на отпадъчните материали и на вторичните суровини
16.3. Правилно съхранява вредни отпадъчни материали
17. Пакетира и опакова 17.1. Познава видовете опаковки, изискванията към тях и тяхната употреба
готови изделия
17.2. Изпълнява ръчни операции при пакетиране и опаковане на готовите
изделия
17.3. Складира готовите изделия при спазване на изискванията за съхраняване
на продукцията
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението
по теория на професията.
Учебният кабинет включва: работно място
на обучаващия (работна маса и стол), работно
място на всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска – по възможност бяла, шкафове,
гладка свободна стена за окачване на нагледни
материали, екран за прожектиране, мултимедия, компютър и други дидактически средства
за обучение.
Учебни пособия – табла с мостри на текстилни
суровини и полуфабрикати, схеми за устройството
на различните видове машини и съоръжения,
видео- и учебни филми и др.
5.2. Учебна работилница
В учебната работилница се провежда обучението по практика на професията.
Основно оборудване – текстилни машини
(предачни, тъкачни, плетачни), машини, съоръжения и инсталации за апретура и багрене,
колички, палети, контейнери, кантари, шпули,
бобини, кани за ленти, кросна, устройства за
поставяне на етикети, ръчни игли, ножици,
опаковки и др.
Учебни пособия – технологични карти, стандарти, схеми за устройствата на различните
видове основно оборудване – машини, съоръжения и онагледяващи табла, демонстрационни
макети, реални образци съобразно практическите
умения, които трябва да формират обучаваните.

6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория по професията
„Работник в текстилно производство“ имат
лица с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ от област на висше
образование „Техническ и нау к и“, професионални направления „Машинно инженерство“
и „Общо инженерство“ 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.), по специалности, които
съответстват на учебните предмети от професионалната подготовка.
Право да преподават практика по професията „Работник в текстилно производство“ имат
лица с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ от област на висше
образование „Техническ и нау к и“, професионални направления „Машинно инженерство“
и „Общо инженерство“ 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.), по специалности, които
съответстват на учебните предмети от професионалната подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
8834
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НАРЕДБА № 92
от 22 ноември 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Еколог“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 851010 „Еколог“ от област на образование
„Опазване на околната среда“ и професионално
направление 851 „Технологии за опазване на
околната среда“ 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 851010 „Еколог“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 8510101
„Екология и опазване на околната среда“ и на
втора степен за специалността 8510102 „Експлоатация на съоръжения за пречистване на води“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
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 851010 „Еколог“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Еколог“ определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат до
влизане в сила на учебните планове и учебните
програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 10
от 2010 г. за придобиване на квалификация по
професията „Еколог“ (ДВ, бр. 20 от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Еколог“
Професионално направление:
851

„Технологии за опазване на околната
среда“

Наименование на професията:
851010

„Еколог“

Специалности:

8510101

Степен на професионална
квалификация:

„Екология и опазва- Трета
не на околната среда“

8510102 „Е кс п ло ат а ц и я н а Втора
съоръжения за пречистване на води“
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
1.1.1. За придобиване на втора степен на
професионална квалификация по професията
„Еколог“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО, утвърден със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, 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 № 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.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г. и Заповед
№ РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със
Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г., входящото
минимално образователно равнище е:

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

– 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 на средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1 година (Рамкова програма Б); завършено основно
образование (Рамкова програма Е).
1.1.2. За придобиване на трета степен на
професионална квалификация по професията
„Еколог“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години
(Рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (Рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Еколог“ с придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваните да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация по професии от професионално
направление „Технологии за опазване на околната
среда“ или професионален опит.
За лицa с професионален опит по тази или друга
сродна професия е необходимо организиране на
професионално обучение, включващо усвояване на
компетенциите, които кандидатът не притежава.
Съдържанието на професионалното обучение се
определя след сравнение на компетенциите и
на резултатите от ученето, които обучаваният е
придобил с тези, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на
квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността „Екология
и опазване на околната среда“ от професията
„Еколог“ могат да изпълняват следните основни
трудови дейности:
• установяване степента и вида на замърсяванията на компонентите на околната среда:
атмосферен въздух, води и почви;
• анализиране на антропогенното въздействие
върху околната среда и контрол на факторите,
които я увреждат;
• екологичен мониторинг на околната среда – контрол върху състоянието на околната среда
и източниците на замърсяване;
• екологичен контрол – контрол върху качеството на компонентите на околната среда и
факторите, които увреждат околната среда.
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Установяването на степента и вида на замърсяванията на атмосферния въздух, водите
(повърхностни и подземни) и почвите е една от
основните дейности на еколога, свързана с професионалните му задължения да съдейства за
опазване чистотата на природата за предотвратяване и ограничаване замърсяването на околната
среда и нейното съхранение.
В своята професионална дейност екологът
анализира въздействието на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултат
от стопанската дейност на човека.
Екологичният мониторинг е друга ключова
дейност на лицата, придобили трета степен на
квалификация по специалността „Екология и
опазване на околната среда“. Тя включва както
проследяване състоянието и ползване компонентите на околната среда и източниците на нейното
замърсяване и увреждане, така също и контрол,
оценка и анализ на качеството є. В зависимост
от заеманата от еколога длъжност и съответните
правомощия той може да взема управленско решение с цел корекция и подобряване състоянието
на околната среда.
Дейността екологичен контрол включва:
• анализ и оценка на факторите, които замърсяват или увреждат околната среда;
• вземане на проби от компонентите на околната среда;
• анализи на взетите проби;
• изготвяне на анализ и изводи от получените
резултати според екологичните норми и стандарти
в националното законодателство.
Важна част от дейността на еколога е участието в прилагането и спазването на основните
принципи при опазването на околната среда,
залегнали в екологичното законодателство:
• устойчиво развитие;
• предотвратяване и намаляване на риска за
човешкото здраве;
• предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите,
причинени от него;
• прозрачност в процеса на вземане на решения
в областта на околната среда;
• информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
• заплащане за причинените вреди от източника на замърсяване;
• възстановяване и подобряване на качеството
на околната среда в замърсените райони;
• предотвратяване на замърсяването и увреждането на чистите райони;
• санкции за нарушение на екологичното
законодателство.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалността „Екология
и опазване на околната среда“, поемат отговорност за: работата на малък екип, изпълняващ
конкретни дейности по екологичен одит, мониторинг и контрол; изготвянето на анализи, изводи
и предложения за отстраняване или намаляване
вредното въздействие на човешката дейност върху
околната среда. В своята дейност те подготвят
анализи и информации и се консултират с повисшестоящи лица, отговорни за дейностите,
свързани с опазване на околната среда.
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Придобилите втора степен на професионална
квалификация по специалността „Експлоатация
на съоръжения за пречистване на води“ от професията „Еколог“ могат да изпълняват следните
основни трудови дейности:
• обслужване на съоръжения за пречистване
на отпадъчни и природни води;
• прилагане на методи за механично, физикохимично и биологично пречистване на отпадъчни
и природни води;
• обслужване на съоръжения за преработка,
третиране и повторно оползотворяване на утайки
и отпадъци;
• предаване на отпадъците към съоръжения
за повторна у потреба, оползотворяване или
обезвреждане;
• откриване и докладване на неизправности
в техническите съоръжения и предприемане на
мерки за тяхното отстраняване;
• работа с измервателни уреди и допълнителни средства за пречистване на отпадъчни и
природни води;
• разчитане, архивиране и съхранение на техническа документация.
За успешно у п ра ж н яване на п рофеси я та
екологът, придобил втора или трета степен на
професионална квалификация, трябва да изпълнява с чувство на отговорност задълженията си:
анализ и контрол на факторите, влияещи върху
замърсяването на околната среда; поддържане и
експлоатация на съоръженията за пречистване на
отпадъчни и природни води; преработка, третиране и повторно използване на утайки и отпадъци
от съоръжения за пречистване на отпадъчни и
природни води; последователно и професионално
прилагане на екологичното законодателство с
цел предотвратяване замърсяването на въздуха,
водите и почвите.
Екологът, придобил втора или трета степен
на професионална квалификация, осъществява
своята дейност в условията на конкретни производства, в организации в областта на екологията
или в пречиствателни станции. По време на
своята работа екологът следи параметрите на
технологичния режим и тези на отпадъчните
вещества с оглед на недопускане замърсяването
на околната среда; поддържа съоръженията за
пречистване на отпадъчни и природни води;
информира отговорните лица за отклонения от
нормите на технологичните процеси.
Използването на компютри, съвременните програмни пакети и модерното лабораторно и производствено оборудване са ключови компетентности,
необходими за упражняването на професията.
Умението за работа в екип е важно изискване
за успешната дейност на еколога в условията на
работна среда, свързана с рискови фактори – високи температури и налягане, токсични вещества,
опасност от замърсяване на околната среда от
отпадъчни води и газове др. Като част от работния екип той трябва да създава добри работни
взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Еколог“ могат
да продължат обучението си за придобиване на
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трета степен на професионална квалификация,
като обучението по общата задължителна професионална подготовка, отрасловата професионална
подготовка и част от специфичната за професията задължителна професионална подготовка се
зачита.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Еколог“ могат да
участват във форми за продължаващо професионално обучение за надграждане на професионалните компетентности в конкретни ключови области
от професионално направление 851 „Технологии
за опазване на околната среда“.
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., № РД-01-529 от
30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г.
Съгласно НК ПД 2011 придобилите трета
степен на професионална квалификация по професията „Еколог“ могат да заемат длъжностите:
3141 – 3006 Техник, екология, 3116 – 3015 Технолог,
технология на опазване и почистване на водите
и въздуха, както и други длъжности, допълнени
при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
• спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
• използва информационни и комуникационни
технологии;
• работи в екип и поема отговорност за неговата работа;
• реализира предприемачески идеи, подходи
и умения;
• притежава общи икономически знания;
• познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
• владее един или повече чужди езици на
ниво, което му позволява да ползва техническа
и технологична документация, свързана с упражняваната професия;
• разбира своята роля в дейността на фирмата/
предприятието;
• притежава необходимите личностни качества
за успешна професионална реализация;
• притежава необходимите знания от областта на професионалната етика и има коректно
отношение към фирмата.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Технологии за опазване на околната среда“
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
• прилага ефективна организация на труда
на работното място в химичните производства
и пречиствателните станции;
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• идентифицира основните закономерности в
екологията и опазването на околната среда;
• обяснява физико-химичната природа на технологичните процеси и свързаните с тях рискове
от замърсяване на околната среда;
• участва в прилагането на технологии и техники за управление на околната среда;
• познава оборудването за реализацията на
технологичните процеси и потенциалните опасности от замърсяване на въздуха, водите и почвата;
• анализира и обобщава резултатите от проведените анализи;
• обяснява същността на етапите на технологичния контрол;
• използва стандарти, техническа и технологична информация, свързана с работата на еколога;
• участва в решаване на екологични проблеми;
• прилага действащото екологично законодателство в своята работа.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Еколог“ задължителна професионална подготовка
3.3.1. След завършване на обу чението по
специалността „Експлоатация на съоръжения за
пречистване на води“ – втора степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:
• описва устройството и действието на съоръженията за пречистване на отпадъчни и
природни води;
• следи за спазване на експлоатационните
параметри на съоръженията за пречистване на
отпадъчни и природни води;
• прилага правилата за експлоатация и поддържане на съоръжения за пречистване на отпадъчни
и природни води;
• работи с техниката за контрол, управление
и регулиране на процесите по пречистване на
отпадъчните и природните води;
• следи и контролира предаването на отпадъците към съоръженията за повторна употреба,
оползотворяване или обезвреждане;
• открива неизправности в работните съоръжения и предприема мерки за тяхното отстраняване;
• работи с измервателни уреди и техника за
пречистване и контрол на параметрите на отпадъчни и природни води;
• разчита техническа документация;
• извършва дейностите по експлоатация на
съоръжения за пречистване на води, като спазва
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изискванията по техническа безопасност и противопожарна охрана;
• следи за експлоатацията на електрическите
съоръжения, използвани в процеса на пречистване
на отпадъчни и природни води;
• участва в дейностите по техническото обслужване, диагностика, ремонт и изпитване на
съоръженията.
3.3.2. След завършване на обучението по специалността „Екология и опазване на околната
среда“ – трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:
• описва характеристиките и свойствата на
екологичните системи;
• прилага съвременни методи за извършване на физични, химични и микробиологични
анализи на замърсителите на водата, почвата и
атмосферния въздух;
• описва естественото възстановяване на
околната среда;
• разбира същност та на основните понятия – качество на вода, въздух и почва;
• изследва и анализира компонентите на
околната среда и факторите, които я увреждат;
• обобщава резултатите от анализи на замърсителите на околната среда и предлага решения
за подобряване на нейното качество;
• прилага методите на работа с лабораторното
оборудване, работи с оборудването и го поддържа
съобразно изискванията;
• подготвя и систематизира информацията от
лабораторните изследвания и анализи и изготвя
отчети;
• участва в мониторинговия контрол на състоянието на околната среда;
• реагира своевременно при възник на ли
опасни ситуации и прилага необходимите предписания;
• осъществява самоконтрол на дейността си и
поема отговорност за работата на екипа;
• избира и използва правилно личните предпазни средства;
• работи точно и прецизно при изпълнение на
производствени задачи, спазвайки технологичната
последователност на отделните операции;
• осъществява комуникация с преките си
ръководители и с колегите от екипа, като спазва принципите на толерантност и лоялност към
фирмата.

4. Резултати от ученето
Компетенции

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

I. Опазва околната среда, като спазва правилата за здравословен и безопасен т руд
1. Прилага превантив- 1.1. Обяснява и спазва правилата за безопасност в случай на пожар
ни и коригиращи мерки 1.2. Оказва долекарска помощ при нужда
за безопасна работа
1.3. Обяснява и спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
1.4. Инициира прилагането на коригиращи и превантивни действия за осигуряване на безопасна работа
1.5. Обяснява и дава инструкции на членовете на екипа за безопасна работа с
уредите и апаратурата, използвани при екологичната дейност
2. Организира и ко- 2.1. Използва различни методи за комуникация с членовете на екипа
ординира работата на 2.2. Поема отговорност за работата на групата или екипа
група или екип
2.3. Поддържа коректни междуличностни отношения
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

2.4. Прилага съвременни информационно-комуникационни технологии за улесняване на комуникацията и организацията на работа
2.5. Изготвя отчети за изпълнението на възложените задачи на екипа, като използва компютърни конфигурации, база данни, програми, електронни таблици,
схеми и диаграми
3. Изпълнява задълже- 3.1. Описва основните задължения и отговорности на еколога
нията, регламентирани 3.2. Прави самооценка на своята работа и оценява работата на членовете на екипа
в длъжностната му ха- 3.3. Работи със съвременни методи за статистическа обработка и обобщаване
рактеристика
на резултатите от анализите
3.4. Обяснява международните стандарти от серията ISO 14000 за управление
на околната среда
3.5. Участва в обучение за повишаване на квалификацията, за усвояване на
нови техники и технологии
3.6. Осъществява комуникация и разчита информация на чужд език за нова
техника и технологии
І І. Позна ва о снови т е на еколог и я т а и под ход и т е за за щ и т а на окол нат а с р еда
4. Съдейства за реализиране на политиката
за защита на околната
среда

4.1. Описва естественото възстановяване на околната среда и начините за осигуряване на екологични условия на живот
4.2. Идентифицира дейности на човека, които са източник на замърсяване на
околната среда
4.3. Проучва и предлага добри практики за осъществяване на производствена
дейност без замърсяване на въздух, води и почви
5. Изпълнява преки- 5.1. Познава нормативната уредба, свързана с опазване на околната среда
те си задължения при 5.2. Познава правните основания за защита от замърсяване на води, почви и
спазване на действащо- въздух
то екологично законо- 5.3. Позовава се на нормативната уредба при решаване на конкретен екологидателство
чен проблем
5.4. Познава основните елементи на националното и европейското законодателство, като отчита различните сектори на екологията и околната среда (биоразнообразие, Рио, Natura 2000, международни конвенции и др.)
5.5. Спазва международните стандарти от серията ISO 14000 за управление на
околната среда
Специфични за специалност 8510102 „Експлоатация на съоръжения за пречистване на води“
І І І. Обс л у ж ва п роцеси и с ъор ъжен и я за п реч ис т ва не на о т па д ъч н и и п ри род н и вод и
6. Участва в процесите
по експлоатацията и
поддръжката на съоръженията за пречистване на отпадъчни и
природни води

7. Следи и обслужва
протичането на процесите съобразно технологията за преработка
и оползотворяване на
утайки и отпадъци
8. Участва в дейностите по експлоатация на
електрически съоръжения, използвани за пречистване на отпадъчни
и природни води

6.1. Описва основните процеси и съоръжения за пречистване на отпадъчни и
природни води
6.2. Прави характеристика на основните методи за пречистване на отпадъчни
и природни води – механични, физико-химични и биологични, филтрация и
коагулация
6.3. Прилага методите за механично пречистване на отпадъчни и природни води
6.4. Описва инструкциите за експлоатация и поддържане на съоръженията за
пречистване на отпадъчни и природни води
6.5. Следи за спазване на експлоатационните параметри на съоръженията за
пречистване на отпадъчни и природни води
6.6. Описва принципа на действие на машини и съоръжения за транспорт на
течности
6.7. Обслужва оборудването към съоръженията за пречистване на отпадъчни
и природни води
6.8. Познава правилата за действие в критични и/или аварийни ситуации
7.1. Обслужва съоръженията за преработка на утайки
7.2. Осъществява наблюдение и контрол на процесите по преработка, третиране
и оползотворяване на утайки и отпадъци
7.3. Спазва изискванията за подготовка на отпадъците за транспортиране
7.4. Предприема мерки за отстраняване на настъпили неизправности на съоръженията и своевременно информира лицата, отговорни за производствения процес
8.1. Познава измервателните уреди и допълнителните средства за дейностите,
свързани с експлоатацията и поддържането на електрическите съоръжения
8.2. Извършва измервания на параметри с цел установяване на съответствието
им със стандартните стойности
8.3. Отстранява технически неизправности, извършва подмяна и повторно въвеждане в експлоатация на филтри, утайници, помпи, мотори и други съоръжения
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8.4. Обслужва генератори за аварийно производство на електрическа енергия
8.5. Обслужва акумулаторни съоръжения
8.6. Работи с онлайн измервателна апаратура при експлоатацията и поддържането на електрическите съоръжения
9.1. Разчита техническата документация на електрически съоръжения, използвани за пречистване на отпадъчни и природни води
9.2. Познава устройството на електротехническото оборудване и различава
основните му части
9.3. Правилно свързва уредите и отчита необходимите величини
9.4. Дефинира повредите и търси възможните причини за тях
9.5. Прави изпитвания на електротехническото оборудване, като спазва необходимите изисквания по техника на безопасност
9.6. Снема данни за електротехническото оборудване и при констатирани отклонения информира отговорните за производството лица
10.1. Разчита техническата документация и прилага методите за проверка на
експлоатационните показатели на машините и съоръженията
10.2. Участва в отстраняването на аварии и технически дефекти в пречиствателните станции
10.3. Следи за техническата изправност на съоръженията и при отклонения от
стандартните стойности информира съответните технолози

10. Следи за техническата изправност на
съоръженията за механично, физико-химично и биологично пречистване на отпадъчни
и природни води
Специфични за специалност 8510101 „Екология и опазване на околната среда“
І V. П р и л а г а т е х н о л о г и и и т е х н и к и н а у п р а в л е н и е н а о к о л н а т а с р е д а
11. Участва в дейности
за защита на водните
ресурси чрез прилагане на коригиращи или
превантивни мерки

12. Участва в дейности
за защита на почвите
чрез прилагане на коригиращи или превантивни мерки

13. Участва в дейности
за опазване чистотата
на въздуха чрез прилагане на коригиращи
или превантивни мерки

11.1. Описва водните ресурси – видове води, състав на водата, физични, химични,
бактериологични и биологични свойства на водата
11.2. Описва водните ресурси – състояние, чистота на водата и на водните
източници
11.3. Прави категоризация на водата и описва нормите за водоползване
11.4. Контролира спазването на санитарните изисквания към качеството на водата
11.5. Описва методи за екологичен контрол на питейни и природни води
11.6. Описва методи за екологичен контрол на отпадъчни води
11.7. Определя основните замърсители – азотни съединения, феноли, фенолни
съединения, повърхностно активни вещества (ПАВ)
11.8. Участва в провеждането на дейности за запазване чистотата на водите
11.9. Обяснява законодателството, което се прилага в областта на защита на
водите
11.10. Информира отговорните лица и предлага решения, свързани с предотвратяване замърсяването на водите
12.1. Описва основните физични свойства на почвата: цвят, температура, относителна плътност, влажност. Воден и солен извлек. Активна реакция
12.2. Описва различните компоненти на почвите и взаимовръзката между тях
12.3. Характеризира различните типове почви
12.4. Описва видовете замърсявания на почвата: с отпадъчни води, с отпадъци,
пренасяни по въздуха, от транспорта, от селското стопанство, с битови и градски
отпадъци, микроелементи и тежки метали, радиоактивни елементи, химични
средства за растителна защита
12.5. Описва основните физични и химични показатели на почвите, които характеризират чистотата им
12.6. Прави оценка на санитарно-хигиенното състояние на почвите
12.7. Инициира прилагането на превантивни и коригиращи действия за защита
на почвите
12.8. Обяснява и прилага законодателството за защита на почвите
12.9. Констатира нарушения на законодателството и предлага съответни действия
13.1. Прави обща физико-химична оценка на атмосферния въздух
13.2. Характеризира основните източници на замърсяване на атмосферата – производство на енергия, транспорт, промишленост, производство на горива, нефтопреработване, производство на киселини, торове и метали
13.3. Описва състоянието на атмосферния въздух – проследява изменението на
газовия състав
13.4. Описва методите за изчисляване концентрацията на вредни вещества във
въздуха
13.5. Определя съдържанието на вредни вещества в атмосферния въздух
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13.6. Инициира прилагането на превантивни и коригиращи действия за защита
на атмосферния въздух
13.7. Обяснява и прилага законодателството в областта на опазване чистотата
на атмосферния въздух
13.8. Констатира нарушения на законодателството и предлага съответни действия
14. Участва в дейности 14.1. Описва различните видове отпадъци – битови, производствени и опасни
за управление на отпа- отпадъци
дъците
14.2. Описва начините за събиране, разделяне и съхраняване на различните
видове отпадъци
14.3. Характеризира отпадъците по състав, химични и биологични свойства
14.4. Прави анализ на отпадъците – определя съдържанието на органични и
минерални вещества, общ фосфор, сулфати, хлориди, киселинност
14.5. Описва начините за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, рециклиране, компостиране и др.
14.6. Инициира превантивни и коригиращи действия за управление на отпадъците
14.7. Обяснява и прилага законодателството за управление на отпадъците
14.8. Констатира нарушения на законодателството и предлага съответни действия
14.9. Води отчетност съгласно изискванията на законодателството по управление на отпадъците
V. И з с л е д в а и а н а л и з и р а к о м п о н е н т и т е н а о к о л н а т а с р е д а и ф а к т о р и т е , к о и т о я у в р е ж д а т
15. Взема проби от основните компоненти
на околната среда и
ги подготвя за анализ

16. Анализира пробите
от компонентите на
околната среда и факторите, които я замърсяват или у вреж дат,
води отчет на резултатите

17. Използва по предназначение специфично лабораторно оборудване

18. Обслужва машини,
апарати и съоръжения
в п р еч ис т ват е л н и т е
станции

15.1. Описва същността на основните понятия за качеството на водата, въздуха
и почвата
15.2. Прилага основни техники за регистриране на факторите за замърсяване
на околната среда
15.3. Взема проби от компонентите на околната среда и установява факторите,
които я замърсяват и увреждат
15.4. Осъществява контрол за спазване изискванията при вземане на проби за
анализи
15.5. Поема отговорност за консервиране, съхранение и транспортиране на
пробите до лабораторията
16.1. Характеризира съвременните методи за анализ и контрол на води, почви
и въздух
16.2. Прави/възлага извършване на количествен и качествен анализ на компонентите на околната среда и факторите, които я замърсяват или увреждат
16.3. Обобщава и прави изводи на базата на резултатите от проведените анализи
16.4. Изготвя отчет за проведените анализи с предложения за действия
16.5. Предлага мерки за предотвратяване замърсяването на околната среда
16.6. Работи с нови лабораторни програми, техники и технологии за извършване
на различните видове анализи
16.7. Съхранява резултатите от направените анализи, отчети и предложения
за действия
17.1. Спазва изискванията за безопасна работа със специфичното лабораторно
оборудване
17.2. Контролира поддържането на ред и чистота в лабораторията
17.3. Съхранява реактивите, с които работи, в предназначените за целта помещения/шкафове и съобразно изискванията за безопасност
17.4. Контролира работата на екипа, осъществяващ лабораторни анализи
17.5. Осъществява контрол на технологичните процеси, използването на суровините и съхранението на крайните продукти с цел предотвратяване замърсяването на околната среда
18.1. Разчита технологичните схеми на съоръженията в пречиствателните станции
18.2. Обяснява принципа на действие на машини, апарати и съоръжения за
пречистване на води
18.3. Спазва изискванията за експлоатация и поддържане на съоръженията за
пречистване на отпадъчни и природни води
18.4. Контролира работата на екипа, поддържащ машините, апаратите и съоръженията в пречиствателните станции
18.5. Анализира и контролира нормите на пределно допустими концентрации
(ПДК) на замърсителите
18.6. Реагира адекватно при отклонения от нормалния режим на работа на
съоръженията в пречиствателните станции
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19. Установява причин- 19.1. Описва антропогенните източници, въздействащи върху околната срено-следствените връз- да – веществата и процесите, продукт от стопанската дейност на човека
ки между опазването 19.2. Описва антропогенните изменения и основните форми на тяхната проява
на въ зд у х а , вод и т е, 19.3. Идентифицира етапите на въздействие на антропогенните фактори върху
почвите и въздействи- въздуха, водите и почвите и пораженията от това въздействие
ето на антропогенните 19.4. Анализира възможностите за намаляване въздействието от стопанската
източници върху окол- дейност на човека върху околната среда и предлага решения
ната среда
V І . У ч а с т в а в о ц е н к а н а в ъ з д е й с т в и е т о в ъ р х у о к о л н а т а с р е д а (О В О С )
20. Участва в мониторинга на производствените процеси с цел
опазване на околната
среда

20.1. Описва основни видове производствени процеси от гледна точка на въздействието им върху околната среда
20.2. Описва характеристиките на параметрите на производствените процеси
с цел ОВОС
20.3. Участва в избор на подходящи суровини и параметри за оптимално
протичане на технологичните процеси с цел намаляване замърсяванията на
околната среда
20.4. Систематизира информация за източниците на замърсяване на околната
среда и я представя в табличен и графичен вид
20.5. Прави анализи и изводи от обработената информация за отделните компоненти на околната среда
20.6. Изработва отчети за ситуацията на производствените процеси, предложения
и препоръки за мониторинг с цел ОВОС
20.7. Информира отговорните лица, предлага решения и провежда консултации
преди предприемането на действия

5. Изисквания към материалната база
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в учебни кабинети, осигуряващи
места за обучение на всички обучавани, а по
учебна и лабораторна практика – в лаборатории
по химия, аналитична химия с инструментални
методи, микробиология, биохимия, в лаборатории в предприятия, фирми, пречиствателни
станции и др.
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва:
работно място на обучавания (работна маса и
стол), работно място за обучаващия (работна
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), гладка свободна стена
за окачване на табла, екран за прожектиране,
дъска за писане и други средства за обучение и
дидактическа техника.
Учебните кабинети трябва да отговорят на
необходимите педагогически, методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания,
като създават предпоставки за успешно усвояване на знанията, уменията и формирането на
професионално-личностни качества на обучаваните. Кабинетите се оборудват със съответните
дидактически средства, осигуряващи условия за
самостоятелна учебна дейност на всеки учащ.
5.2. Учебни лаборатории
В учебните лаборатории се провежда обучението по практика за формиране на знания, умения
и професионални компетенции у обучаваните.
Планирането, разположението и оборудването на
учебните лаборатории са съобразени със спецификата на учебната работа, с целите и задачите
на обучението по професията, със санитарнохигиенните изисквания.

Обзавеждането на лабораториите включва:
работни места за обучаваните и за обучаващия,
водна и електрическа инсталация и инсталация за
обратните води. Работните места е целесъобразно
да бъдат разположени успоредно или шахматно
на общ плот в единия край на помещението,
облицовани с подходящ материал. Под плота се
монтират шкафове за съхранение на приборите
и съдовете, необходими за лабораторни упражнения. Върху плота на стелажи се подреждат
необходимите съдове и реактиви. В лабораториите следва да има технически и инсталационни
съоръжения с общо предназначение: автоматично
включване и изключване на вентилационната
и електрическата инсталация, на осветлението,
на завесите, на екрана и др. Лабораториите
трябва да са оборудвани с аптечка, средства
за гасене на пожар, лични предпазни средства,
вентилационни устройства. Към лабораториите
следва да са разположени следните помещения:
тегловно, апаратно, подготвително и хранилище
за реактиви. В непосредствена близост до лабораториите трябва да има: стая за материали,
стая за апаратурата, стая за подготовка и склад
за реактивите. Съхранението на реактивите да
бъде под контрола на преподавателя, а условията и редът за достъп до тях се регламентират
със заповед на ръководителя на обучаващата
институция.
5.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия/органична химия
Предназначена е за провеждане на упражнения
по неорганична химия и по органична химия.
Оборудването включва: компютри, демонстрационна маса, периодична система, дестилатор, сушилни, електрически котлони, предпазни мрежи,
пещи за накаляване, камина, водни, пясъчни и
маслени бани, вани, филтри, центрофуги, тех-
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нически и аналитични везни, pH метри, статив
с комплект от реактиви, лабораторни съдове,
макети, модели и схеми, прибори и пособия и
др. съобразно действащите нормативи.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична
химия и инструментални методи
Предназначена е за провеждане на упражнения по аналитична химия и инструментални
методи. Оборудването вк лючва: компют ри,
демонстрационна маса, дестилатор, сушилни,
пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH метри, полярограф, уред за електротегловен
анализ, фотометри, спектрофотометри, рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса, статив
с комплект от реактиви за качествен анализ,
лабораторни съдове, прибори и пособия и др.
съобразно действащите нормативи.
5.2.3. Учебна лаборатория по микробиология
Предназначена е за провеждане на упражнения по микробиология. Оборудването включва:
стерилен бокс с бактерицидни лампи, манипулационна (подготвително помещение с мивка с
топла вода, дестилатор, автоклави, термостати,
апарати за стерилизация и пастьоризация, сушилни), хладилник за съхраняване на колекция
микроорганизми, микроскопи, везни, клатачен
апарат, лабораторни съдове, прибори, пособия,
материали и реактиви.
5.2.4. Учебна лаборатори я по екологичен
контрол
Предназначена е за провеждане на упражнения
по екологичен контрол. Оборудването следва
да осигурява провеждането на учебния процес,
свързан със съвременните методи за анализ и
контрол на води, почви и въздух; оптични методи
на анализ; електрохимични методи на анализ;
газова хроматография и газометричен анализ.
Освен необходимата апаратура за осъществяване
на посочените анализи оборудването включва:
компютри, демонстрационна маса, дестилатор,
сушилни, пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани, центрофуги, технически и аналитични
везни, pH метри, полярограф, уред за електротегловен анализ, фотометри, спектрофотометри,
рефрактометри, хроматограф, дебеломер, статив
с комплект от реактиви за качествен анализ,
лабораторни съдове, прибори и пособия и др.
съобразно действащите нормативи.
5.2.5. Учебна работилница
В учебната работилница се провежда обучението по практика по специалността „Експлоатация
на съоръжения за пречистване на води“. Учебната
работилница трябва да осигурява работни места
за всички обучавани, както и работно място за
обучаващия. В учебната работилница да има
изградени учебни работни места – полигони за
монтаж и демонтаж на сградна водопроводна
мрежа (хоризонтални и вертикални клонове,
санитарни възли и др.).
5.2.5.1. Основно оборудване
Шлосерски шкаф с инструменти – флашки,
тръбни ключове, ножовки, машинка за запояване
на пластмасови тръби, резци, пили, чертилки,
нивелир, бензинови лампи и др.; работни маси
с шлосерски стиски.
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5.2.5.2. Учебни пособия
Демонстрационни макети на монтаж на тръби
и кранове и др.; реални образци на различни
видове тръби, арматури и фитинги, инструменти
за работа; онагледяващи табла.
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
Право да преподават теория и практика по
професията „Еколог“ – втора и трета степен на
професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ от област на висше образование
„Технически науки“ по специалности от професионални направления „Химични технологии“ и
„Биотехнологии“ 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.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
8835

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-18 от
2012 г. за реда за разпределяне на служебното
време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, неговото отчитане извън
нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за
изпълнение на възложени задължения над
общата продъл ж ителност на служебното
време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници
(ДВ, бр. 2 от 2013 г.)
§ 1. Наименованието на раздел „Заключителни разпоредби“ се изменя на „Преходни и
заключителни разпоредби“, в който се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов § 3:
„§ 3. За военнослужещите от Националната
гвардейска част при участие в провеждането
на официални церемонии и във военни ритуали продължителността за изпълнение на
възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение
на службата през почивни дни и в дните на
официални празници за 2013 г. не може да
надвишава 180 часа.“
2. Досегашният § 3 става § 4.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
8915
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
НАРЕДБА № 4
от 5 ноември 2013 г.

за присъединяване към газопреносните и
газоразпределителните мрежи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за присъединяване към
газопреносните мрежи на:
а) газопреносни мрежи на други оператори
на преносни мрежи при условията на подписано
между страните Споразумение за междусистемна свързаност, одобрено от ДКЕВР;
б) газоразпределителните мрежи на оператори на газоразпределителни мрежи;
в) добивните газопроводни мрежи;
г) съоръженията за съхранение на природен газ;
д) съоръжения за втечнен природен газ;
е) обектите за производство на газ от
възобновяеми източници;
ж) небитови клиенти чрез изграден директен газопровод;
2. условията и редът за присъединяване към
разпределителните мрежи на:
а) промишлените газови инсталации на
небитовите клиенти;
б) сградните газови инсталации на клиентите;
в) добивните газопроводни мрежи;
г) обектите за производство на газ от
възобновяеми източници;
д) съоръженията за съхранение на природен газ.
Чл. 2. (1) Присъединяването към газопреносните или газоразпределителните мрежи по
чл. 1 се извършва при спазване на следния ред:
1. подаване на заявление за присъединяване
към газопреносна или газоразпределителна
мрежа, придружено с документите по приложението; заявленията за присъединяване на
газоразпределителна към газопреносна мрежа
са придружени и от прогноза/план за развитие
на тази мрежа;
2. извършване от оператора на газопреносна мрежа, респективно от оператора на
газоразпределителна мрежа, на проучване
за присъединяване и изготвяне на писмено
становище за условията по присъединяването;
3. изготвяне на задание за изработване на
инвестиционен проект на присъединявания
обект, на отклонението и съоръжението за
присъединяване, съобразено с писменото
становище за условията по присъединяването;
4. сключване на писмен договор за присъединяване с подробно описание на условията
за присъединяване между оператора на га-
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зопреносна, съответно газоразпределителна
мрежа, и присъединяваното лице по чл. 1,
т. 1, съответно чл. 1, т. 2.
(2) Договорът за присъединяване, сключен
при условията на ал. 1, т. 4 в съответствие с
чл. 143, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), е основание за одобряване на:
1. инвестиционния проект на присъединявания обект;
2. инвестиционния проект на отклонението
и съоръжението за присъединяване.
Чл. 3. Договорът за присъединяване към газопреносната или газоразпределителната мрежа
трябва да осигурява баланс между интересите
на страните по него и да е съобразен с техническите възможности и плана за развитие на
оператора на газопреносна мрежа, съответно
на оператора на газоразпределителната мрежа,
както и с инвестиционните намерения и програми на лицата по чл. 1, т. 1 и 2, поискали
присъединяване.
Чл. 4. (1) Присъединяваните обекти към газопреносна мрежа и/или газоразпределителна
мрежа трябва да отговарят на изискванията
на наредбите по чл. 200, ал. 1 и 2 от Закона
за енергетиката (ЗЕ), на тази наредба и на
условията, определени в одобрени от ДКЕВР
Правила за управление и технически правила
на съответните мрежи.
(2) Операторът на газопреносна мрежа и
операторът на газоразпределителна мрежа имат
право да отказват присъединяване на обекти,
които не отговарят на изискванията по ал. 1.
(3) Операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи могат да прекратяват
присъединяването на вече присъединени към
съответната мрежа обекти въз основа на документи, издадени от компетентен държавен
орган.
(4) Извън случаите по ал. 3 присъединени
обекти към преносна или разпределителна
мрежа не могат да бъдат едновременно присъединявани към други преносни и/или разпределителни мрежи освен след писмено съгласие
от първоначално присъединилия го оператор.
Г л а в а

в т о р а

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА
Раздел I
Условия за присъединяване към газопреносната мрежа
Чл. 5. (1) Операторът на газопреносна мрежа
при спазване на техническите изисквания за
надеждност и безопасност е длъжен да присъедини към газопреносната мрежа в определена
от него точка на присъединяване:
1. газопреносни мрежи;
2. газоразпределителни мрежи;
3. добивни газопроводни мрежи;
4. съоръжения за съхранение на природен газ;
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5. съоръжения за втечнен природен газ;
6. обекти за производство на газ от възобновяеми източници;
7. небитови клиенти чрез директен газопровод.
(2) По време на проучването за присъединяване преди определяне на условията за
присъединяване операторът на газопреносна
мрежа определя точката на присъединяване по
ал. 1, като се съобразява с капацитета, техническите възможности на газопреносната мрежа
и присъединявания обект, местоположението
на присъединявания обект и с изискването
за осигуряване баланс между интересите на
оператора на газопреносна мрежа и лицата
по чл. 1, т. 1.
(3) При определяне на местоположението на
точката на присъединяване на газопреносната
мрежа с газоразпределителната мрежа освен с
изискванията на ал. 2 операторът на газопреносна мрежа се съобразява и с територията, за
която е издадена лицензията за разпределение,
и отчита плана за развитие на газоразпределителната мрежа, и с одобрения 10-годишен
план за развитие на газопреносната мрежа.
(4) Операторът на газопреносната мрежа
извършва реконструкцията на газопреносната
мрежа, свързана с присъединяването, до достигане до определената точка на присъединяване.
Чл. 6. (1) Операторът на газопреносна мрежа
може да откаже присъединяването към газопреносната мрежа в следните случаи:
1. когато липсва капацитет на мрежата в
съответната входна и/или изходна точка на
газопреносната мрежа;
2. когато липсва връзка с газопреносната
мрежа и/или извършването на необходимата
реконструкция на газопреносната мрежа във
връзка с присъединяването е икономически
нецелесъобразно и необосновано;
3. когато липсва техническа възможност за
присъединяване на обект за производство на
природен газ от възобновяеми източници или
добивни предприятия;
4. когато произвежданият газ от възобновяеми източници или добивни предприятия
не съответства на изискванията за качество,
определени в правилата по чл. 170, ал. 3 ЗЕ;
5. при наличие на основанията по чл. 4,
ал. 2 – до отстраняване на съответната причина.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1, 2 и 3
лицата по чл. 5, ал. 1 могат да постигнат договореност с оператора на газопреносна мрежа
за начина на финансиране на съответната
връзка или за извършване на необходимата
реконструкция на газопреносната мрежа при
условията на чл. 197, ал. 6 ЗЕ.
Чл. 7. (1) Присъединяването към газопреносната мрежа се извършва в определената
от оператора на газопреносна мрежа точка на
присъединяване, която е границата на собственост на газопреносната мрежа.
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(2) Точката на присъединяване към газопреносната мрежа е изходящият фланец на
газопровода от газоизмервателната станция
(ГИС), газорегулиращата станция (ГРС) или
автоматичната газорегулираща станция (АГРС),
в която газопроводът достига границата на
поземления имот, в който са монтирани съоръженията на оператора на газопреносна мрежа.
(3) Присъединяването към газопреносните
мрежи се извършва единствено и само при
наличие на сключен договор за присъединяване, който се подписва на база на представени
от заявителя всички документи, изискуеми
по наредбата, и след издадено положително
становище от оператора на газопреносната
мрежа и сключен договор за достъп и пренос
в тази точка със срок не по-малко от 3 години,
считано от датата на присъединяване, за не
по-малко от 80 % от техническия капацитет
на присъединения обект.
(4) Заявлението за присъединяване към газопреносна мрежа се разглежда при отчитане на
свободния капацитет в заявената изходна точка
на мрежата, свободния капацитет за пренос в
газопреносната мрежа като цяло, предоставяните услуги по сключени договори за пренос
и условията на подписаните вече договори за
присъединяване в тази точка.
(5) При разглеждане на заявление за присъединяване към нови изходни точки от газопреносната мрежа операторът на газопреносната мрежа изчислява свободния капацитет за
новата входна или изходна точка, отчитайки
сключените с ползвателите на мрежата договори
за пренос и сключените договори за присъединяване, при условие че не е изтекъл посоченият
в тях срок за извършване на присъединяването.
Раздел II
Проучване за присъединяване към газопреносната мрежа
Чл. 8. (1) Операторът на газопреносна мрежа извършва проучване за присъединяване
след получаване от лицата по чл. 1, т. 1 и 2
на заявление за присъединяване и попълнен
комплект документи съгласно приложението.
(2) Писмено заявление за присъединяване
към газопреносната мрежа се подава в следните случаи:
1. при изграждане на нов обект по чл. 1, т. 1;
2. разширение, реконструкция и/или рехабилитация на присъединен обект по чл. 1, т. 1,
когато това води до промяна на условията по
съществуващ договор за присъединяване или
промяна на условията и/или изходните данни
на присъединения обект.
(3) Когато се установи нередовност на заявлението, операторът на газопреносна мрежа
изпраща на заявителя писмено съобщение да
отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок.
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(4) Заявителят представя информацията по
ал. 3 в 15-дневен срок от получаване на писменото съобщение от оператора на газопреносна
мрежа. При забавяне със същия срок се удължава срокът за предоставяне на становището
с условията за присъединяване.
Чл. 9. (1) Операторът на газопреносна мрежа
извършва проучване на условията за присъединяване, вида и обема на работите, свързани с
присъединяването, техническите параметри и
възможните срокове за осъществяване на присъединяването и определя местоположението
на точката на присъединяване.
(2) В срок до един месец от получаване на
заявлението за присъединяване операторът
на газопреносна мрежа изготвя и изпраща
на лицата по чл. 1, т. 1 писмено становище
за условията по присъединяване и проект на
договор за присъединяване.
Чл. 10. (1) В случаите, когато при проучването по чл. 8 се установи, че е необходима
реконструкция на газопреносната мрежа,
операторът на газопреносна мрежа извършва
и оценка на икономическата целесъобразност
и обоснованост за необходимата за присъединяването реконструкция.
(2) За случаите по ал. 1 в срок до 3 месеца
от получаване на заявлението за присъединяване операторът на газопреносна мрежа изготвя
и изпраща на лицата по чл. 1, т. 1 писмено
становище за условията по присъединяване и
проект на договор за присъединяване.
Чл. 11. Становището за присъединяване
включва следните задължителни параметри:
1. местоположение на точката на присъединяване:
а) съществуващ ГИС, ГРС (АГРС);
б) нов ГИС, ГРС (АГРС) или нова измервателна и/или регулираща линия;
2. оценка за икономическа целесъобразност
и обоснованост:
а) възможните срокове за извършването на
реконструкцията – при положителна оценка за
икономическа целесъобразност;
б) предложение към заявителя за извършване на необходимата за присъединяването
реконструкция – при отрицателна оценка за
целесъобразност от оператора на газопреносна
мрежа;
3. прието годишно количество на обемите
природен газ, заявени за пренос в точката на
присъединяване;
4. часов разход на природен газ при t° 293,15 °К
(20 °С) и абсолютно налягане 101 325 Ра;
5. налягане на природния газ в точката на
присъединяване;
6. изискване за монтаж на спирателен кран
на входа на отклонението към присъединявания обект – при наличие на условията по
чл. 197, ал. 9 ЗЕ.
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Чл. 12. В едномесечен срок от получаване
на становището и проекта на договор по чл. 8
или 9 заявителят на присъединяването представя на оператора на газопреносна мрежа:
1. инвестиционен проект за проверка на
изпълнението на условията за присъединяване;
2. писмено становище по проекта на договора за присъединяване.
Чл. 13. (1) В случаите, когато местоположението на точката за присъединяване е
определено в поземления имот, собственост
на лицето, чийто обект се присъединява,
собственикът прехвърля съответната част от
имота или учредява възмездно право на строеж
в полза на оператора на газопреносна мрежа.
(2) В случаите, когато при проучването се
установи, че във връзка с присъединяването
се налага изместване на съществуващи газопроводи и съоръжения в поземления имот
по ал. 1, изместването им се извършва от
оператора на газопреносна мрежа за сметка
на собственика на присъединявания обект.
(3) Обстоятелствата и изискванията на оператора на газопреносна мрежа по ал. 1 и 2 се
посочват в становището за присъединяване.
Чл. 14. В случаите, когато лицето, поискало
проучването за присъединяване, не отговаря
на условията на ЗЕ или не предостави необходимите документи съгласно наредбата, то
получава обоснован отказ за присъединяване
в 3-месечен срок от подаване на заявлението.
Чл. 15. Операторът на газопреносна мрежа
създава досие с документи по присъединяване
на присъединените обекти към газопреносната мрежа.
Раздел III
Сключване на договор за присъединяване
към газопреносната мрежа
Чл. 16. За сключване на договор за присъединяване съответното лице представя на
оператора на газопреносна мрежа следните
документи:
1. заверено копие от удостоверение за актуалното състояние по фирмената регистрация,
когато е търговец по смисъла на Търговския
закон, или единен идентификационен код
(ЕИК);
2. задание за изработване на инвестиционния проект или проектна документация,
съдържаща частите на инвестиционния проект
на присъединявания обект, с които се доказва
изпълнението на условията за присъединяване;
3. задание за изработване на инвестиционния проект на присъединителния газопровод,
с което се доказва изпълнението на условията
за присъединяване;
4. декларация, че лицето не е обявено в
несъстоятелност или е в производство за
обявяване в несъстоятелност, не се намира в
ликвидация, не е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
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5. предварителен договор за осигурени количества природен газ за доставка от конкретен
доставчик (търговец) на природен газ във или
извън територията на страната.
Чл. 17. (1) Договорът за присъединяване
включва следните задължителни условия и
параметри:
1. местоположението на точката на присъединяване, определена съгласно условията по
чл. 197, ал. 3 ЗЕ;
2. налягането на природния газ в точката на
присъединяване, определено с документацията
в приложението;
3. характеристиката на обемите природен
газ, заявени за пренос през точката на присъединяване, определена в месечен, тримесечен
и годишен план;
4. характеристиката на съоръженията, в
т. ч. минимален и максимален часов разход
на природен газ в m 3/h, приведени към температура 293,15 °К (20 °С) и абсолютно налягане
0,101325 МРа;
5. срока за представяне на оператора на
газопреносна мрежа на одобрения инвестиционен проект на присъединявания обект и/
или директен газопровод;
6. срока за въвеждане в експлоатация на
нова измервателна и/или регулираща линия,
ГИС, ГРС (АГРС) или директен газопровод
за случаите, когато се предвижда такова изграждане;
7. срока за въвеждане в експлоатация на
присъединявания обект;
8. цената за присъединяване към газопреносната мрежа и срока за заплащането є, който
е не по-късно от момента на изпълнение на
фактическото присъединяване;
9. таксата за обслужване, поддръжка и ремонт при условията на чл. 197, ал. 8 ЗЕ;
10. сроковете, цените и условията за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на
собственост или учредяване на вещно право на
строеж в полза на оператора на газопреносна
мрежа, при необходимост;
11. неустойките и обезщетенията във връзка
с изпълнението на договора, вкл.:
а) неустойка или обезщетение на оператора
на газопреносна мрежа – при забава или отказ
от присъединяване, в размер до размера на
направената инвестиция за присъединяване;
б) неустойка за забава на собственика или
ползвателя на присъединявания обект в случай на неспазване срока за присъединяване
от оператора на газопреносна мрежа;
12. условията и реда за изменение и допълване на договора;
13. срока на договора.
(2) Цената за присъединяване се определя
съгласно Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране
на цените на природния газ (ДВ, бр. 33 от
2013 г.) и включва извършените разходи от
страна на оператора на газопреносната мрежа за присъединяване на съответния обект
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извън инвестиционните разходи, които се
включват в регулаторната база на активите
при определяне на цената за достъп и пренос
по съответната газопреносна мрежа.
(3) Цената за присъединяване не може да
превишава прогнозната стойност на разходите
на оператора на газопреносната мрежа за
извършване на присъединяването, определена
при подписването на договора.
Раздел IV
Изграждане на обектите за присъединяване
към газопреносната мрежа
Чл. 18. (1) След сключването на договора
за присъединяване операторът на газопреносна мрежа осигурява за своя сметка изработването, съгласуването и одобряването на
инвестиционния проект за изграждане и/или
реконструкция на мрежата, при икономическа целесъобразност и обоснованост, чрез:
1. реконструкция на съществуващ ГИС,
ГРС (АГРС);
2. изграждане на нов ГИС, ГРС (АГРС),
нова измервателна и/или регулираща линия
или директен газопровод.
(2) Операторът на газопреносна мрежа
пристъпва към изграждане или реконструкция
на газопреносната мрежа след учредяване
на сервиту тни права и след прехвърляне
на собствеността или учредяване право на
строеж при условията и по реда на глава пета
„Вещни права“ от ЗЕ в случаите, когато това
е необходимо.
Чл. 19. (1) Изграждането на газопреносна
и газоразпределителна мрежа до определената от оператора на газопреносна мрежа
точка на присъединяване се осигурява от
оператора на газопреносна, съответно на
газоразпределенителна мрежа.
(2) Изграждането на директните газопроводи се осигурява от добивните предприятия,
оператори на съоръжения за съхранение на
природен газ, предприятия за производство
на газ от възобновяеми източници, предприятия за втечнен природен газ и от небитовите
клиенти.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 пристъпват към
изграждане на газопреносна, газоразпределителна мрежа или директен газопровод
при наличие на сключен договор за присъединяване.
Чл. 20. (1) Операторите на газопреносни мрежи, газоразпределителни мрежи, на
съоръжения за съхранение на природен газ,
добивните предприятия, предприятия за производство на газ от възобновяеми източници,
предприятия за втечнен природен газ и небитовите клиенти съответно реконструират
или рехабилитират и въвеждат в експлоатация
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присъединяваните обекти към газопреносната мрежа за своя сметка в определените с
договора за присъединяване срокове и етапи.
(2) В процеса на строителството заявителят
на присъединявания обект към газопреносната мрежа е длъжен да осигурява достъп на
упълномощени представители на оператора
на газопреносна мрежа до съоръженията в
точката на присъединяването.
(3) По искане от упълномощените представители на оператора на газопреносна мрежа
заявителят на присъединявания обект представя строителните книжа и екзекутивната
документация на присъединявания обект и
на газопроводното отклонение.
Чл. 21. За фактическото присъединяване на
обектите към газопреносната мрежа заявителят представя на оператора на газопреносна
мрежа акт за първоначален технически преглед съгласно чл. 370, ал. 1 от Наредбата за
устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителните газопроводи
и на съоръженията, инсталациите и уредите
за природен газ, приета с ПМС № 171 от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004г.; последно
изм., бр. 24 от 2013 г.), писмено разрешение
за експлоатация, издадени от органите за
технически надзор, които са ги регистрирали,
и копие от издадения от компетентния орган
документ за въвеждане на съоръженията в
експлоатация по реда, определен в ЗУТ.
Чл. 22. В срок, съгласуван между оператора на газопреносна мрежа и заявителя,
операторът на газопреносна мрежа извършва:
1. съгласуване на проектите (подробните устройствени планове и инвестиционни
проекти) за газопроводни отклонения и присъединяваните обекти в случаите, когато се
засягат съоръжения, негова собственост, сервитутните им зони и/или зона за превантивна
устройствена защита по отношение пресичане
и допустими разстояния от съоръженията;
2. фактическото присъединяване на обектите към газопреносната мрежа;
3. запълване с природен газ за провеждане
на 72-часови проби при наличие на документ,
удостоверяващ закупуването на необходимите за пробите количества природен газ, или
при сключен договор за покупко-продажба
на природен газ.
Г л а в а

т р е т а

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
Раздел I
Условия за присъединяване към газоразпределителната мрежа
Чл. 23. (1) Операторите на газоразпределителни мрежи са длъжни да присъединяват
към газоразпределителната мрежа промишлените газови инсталации и сградните газови
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инсталации на клиентите на територията, за
която операторът е лицензиран да извършва
разпределение на природен газ, при условията на равнопоставеност и при спазване на
техническите изисквания за надеждност и
безопасност.
(2) С разрешение на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) операторът на газоразпределителна мрежа може да
присъединява клиент на природен газ, който
се намира на територията на друг оператор
на газоразпределителна мрежа, когато това е
технически и икономически целесъобразно и
е в интерес на клиентите.
Чл. 24. (1) Клиентите се присъединяват към
газоразпределителната мрежа чрез отклонения
и съоръжения за присъединяване.
(2) Отклоненията и съоръженията за присъединяване с газоразпределителната мрежа се
изграждат от оператора на газоразпределителна
мрежа и са негова собственост.
Чл. 25. (1) Отклонението и съоръжението за
присъединяване по правило се разполагат извън
границите на поземления имот на клиента.
(2) При застрояване на уличната регулационна линия (външната имотна граница на
поземления имот на потребителя) със сграда
или масивна ограда се допуска съоръжението
за присъединяване да се монтира на стената
на строежа.
(3) При техническа невъзможност за прилагане на ал. 1 и 2 част от газопроводното
отклонение и съоръжението за присъединяване
се разполагат в поземления имот на клиента при спазване изискванията на глава пета
„Вещни права“ от ЗЕ.
Чл. 26. (1) Операторът на газоразпределителна мрежа присъединява клиентите в
определена от него точка на присъединяване.
(2) Точката на присъединяване се определя,
както следва:
1. за индивидуални клиенти на природен
газ за битови и небитови нужди – след уреда
за търговско измерване;
2. за клиенти на природен газ за битови
и/или небитови нужди, разположени в сгради – етажна собственост:
а) на изхода на колективния регулиращ уред;
б) точката, в която изходящият газопровод
от колективния регулиращ уред достига границата на имота на клиента.
(3) Точката на присъединяване определя
границата на собственост на газоразпределителната мрежа.
Чл. 27. (1) В сгради – етажна собственост,
консумацията на природен газ от клиентите
се измерва с уреди за търговско мерене, монтирани пред инсталацията на всеки индивидуален клиент.
(2) Уредите за търговско мерене по ал. 1
са собственост на оператора на газоразпределителна мрежа.
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Чл. 28. Операторът на газоразпределителната мрежа може да извършва реконструкция
или рехабилитация на отклонението и/или
съоръжението за присъединяване за своя
сметка с цел присъединяване към газоразпределителната мрежа на други клиенти.
Чл. 29. (1) Когато при изграждането на отклонението и съоръжението за присъединяване
съгласно одобрения работен проект се засягат
съществуващи комуникации, собственост на
клиента, операторът на газоразпределителна
мрежа измества засегнатите комуникации за
сметка на клиента.
(2) Когато при изграждането на отклонението и съоръжението за присъединяване се
засягат съществуващи комуникации на други
физически или юридически лица, операторът
на газоразпределителна мрежа измества засегнатите комуникации при условията на чл. 67,
ал. 2 и чл. 73 ЗУТ.
Чл. 30. (1) Операторът на газоразпределителна мрежа може да откаже присъединяването към газоразпределителната мрежа в
следните случаи:
1. когато липсва капацитет на мрежата в
съответната входна и/или изходна точка на
газоразпределителната мрежа;
2. когато липсва връзка с газоразпределителната мрежа и извършването на необходимото изграждане или реконструкция на
газоразпределителната мрежа във връзка с
присъединяването е икономически нецелесъобразно и необосновано;
3. когато липсва техническа възможност
за присъединяване на обект за производство
на природен газ от възобновяеми източници
или добивни предприятия;
4. когато произвежданият газ от възобновяеми източници или добивни предприятия
не съответства на изискванията за качество,
определени в правилата по чл. 170, ал. 3 ЗЕ;
5. при наличие на основанията по чл. 4,
ал. 2 – до отстраняване на съответната причина.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1, 2 и 3
заявителите могат да постигнат договореност с
оператора на газоразпределителната мрежа за
начина на финансиране на съответната връзка
или за извършване на необходимата реконструкция на газоразпределителната мрежа.
Раздел II
Проучване за присъединяване към газоразпределителната мрежа
Чл. 31. Физическите или юридическите
лица подават до оператора на газоразпределителна мрежа заявление за присъединяване на
съответната промишлена или сградна газова
инсталация към газоразпределителната мрежа
в следните случаи:
1. при изграждане на нов обект, нуждаещ
се от доставка на природен газ;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

2. при изграждане на промишлена или сградна газова инсталация в съществуващ обект;
3. при съществуващ, присъединен към газоразпределителната мрежа обект – в случаи
на необходимост от увеличение на доставката
на природен газ над договорената, когато това
води до промяна на параметрите за присъединяване на вече присъединен обект и изисква
реконструкция или рехабилитация на отклонението и/или съоръжението за присъединяване.
Чл. 32. (1) В заявлението за присъединяване
на обект на търговец или юридическо лице
към газоразпределителната мрежа се посочват:
1. наименованието на фирмата на търговеца
или на юридическото лице, адресът за кореспонденция, адресът на управлението, номерът
на съдебно решение за регистрация, данъчният
номер и името на представляващото го лице;
2. местоположението (адресът) и предназначението на обекта;
3. начинът и режимът на използване на
природния газ и необходимите количества
понастоящем и в бъдеще;
4. категорията на сигурност на захранването;
5. резервното гориво;
6. желаният срок за въвеждане на присъединявания обект в експлоатация.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления
имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в
поземления имот (виж чл. 149, ал. 2, т. 1 ЗУТ);
2. заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на търговеца или
единен идентификационен код (ЕИК);
3. заверено копие от виза за проектиране,
от план или от схема за определяне местоположението и предназначението на присъединявания обект;
4. декларация за съгласие: за монтаж на
съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване; за учредяване на
право на строеж на името на оператора на
газоразпределителна мрежа;
5. описание на предвидените за монтаж
газоползващи уреди;
6. декларация, че лицето не е обявено
в несъстоятелност или е в производство за
обявяване в несъстоятелност, не се намира
в ликвидация, не е лишено от правото да
упражнява търговска дейност.
Чл. 33. (1) В заявлението за присъединяване
на обект на физическо лице към газоразпределителната мрежа се посочват:
1. името и ЕГН по документи за самоличност, адресът на присъединявания обект и
адресът за кореспонденция;
2. описа ниет о на п рисъедин ява ни я
обект – еднофамилна къща, сграда – етажна
собственост, друга сграда, отделно жилище или
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друг самостоятелен обект в сграда, етажност,
брой помещения, застроена площ, обща разгъната площ и др. по преценка на заявителя;
3. наличните, респ. предвижданите, газоползващи уреди по вид и брой;
4. желаният срок за въвеждане на обекта
в експлоатация.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на
специален закон да строи присъединявания
обект в поземления имот;
2. при етажна собственост – протокол от
събрание на собствениците за съгласие за газификация и избран представител на етажната
собственост;
3. копие от нотариално заверено пълномощно на избрания от общото събрание
представител на етажната собственост;
4. декларация за съгласие: за учредяване
на право на строеж на името на оператора на
газоразпределителна мрежа; за строителство и
монтаж на съоръжението за присъединяване;
за осигуряване на достъп до съоръжението
за присъединяване за обслужване и ремонт.
Чл. 34. (1) След получаване на документите
по чл. 32 или 33 операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучване на
условията за присъединяване на обекта към
газоразпределителната мрежа, с което:
1. се определят условията, начинът и точката (местоположението) на присъединяването;
2. се предлага крайният срок за извършване на присъединяването от оператора на
газоразпределителна мрежа;
3. се доказва нормативната допустимост на
присъединявания обект;
4. се определят техническите параметри и
възможните срокове за изграждане на отклонението и съоръженията за присъединяване;
5. операторът на газоразп редели телна
мрежа определя икономическата нецелесъобразност от изграждането на отклонението и
съоръженията за присъединяване при отказ
за присъединяване.
(2) Операторът на газоразпределителна
мрежа извършва проу чването по а л. 1 и
уведомява заявителя за резултатите от него
със съгласие за присъединяване или с аргументиран отказ в срок до 20 работни дни от
подаване на заявлението за присъединяване,
лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка.
(3) В случаите, в които присъединяването
на обекта по ал. 1 води до промени в договора
за доставка на природен газ или налага ново
присъединяване на газоразпределителната
към газопреносната мрежа, операторът на
газоразпределителна мрежа извършва уведомяването по ал. 2 след получаване на информация от страна на оператора на газопреносна
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мрежа за промени в договора за доставка на
природен газ или за възможностите за ново
присъединяване.
(4) В случаите на аргументиран отказ за
присъединяване по ал. 2 операторът на газоразпределителна мрежа може да покани
заявителя за преговори при условията на
чл. 30, ал. 2.
Чл. 35. Операторът на газоразпределителна
мрежа създава досие с документите за присъединяване на обектите към газоразпределителната мрежа.
Раздел III
Сключване на договор за присъединяване
към газоразпределителната мрежа
Чл. 36. (1) На основание проучването за
присъединяване по чл. 34 операторът на газоразпределителна мрежа сключва договор за
присъединяване с клиента.
(2) Договорът за присъединяване задължително включва следните условия:
1. идентифициране на поземления имот,
в който се извършва присъединяването към
газоразпределителната мрежа;
2. вид и технически параметри на съоръженията за присъединяване;
3. инсталирана обща мощност на обекта на
клиента и минимална и максимална часова
консумация;
4. вид, място, брой изводи и брой замерни
съоръжения;
5. граница на собственост на съоръженията;
6. режим на подаване на природния газ:
месечен, годишен;
7. технически параметри на съоръженията
и инсталациите за резервно гориво;
8. срок за въвеждане в експлоатация на
съоръженията на потребителя;
9. срок за въвеждане в експлоатация на
отклонението и съоръжението за присъединяване;
10. срокове, цени и условия за учредяване
на вещни права и сервитутни такива в полза
на оператора на газоразпределителна мрежа
в случаите по чл. 25, ал. 3;
11. цена за присъединяване към газоразпределителната мрежа;
12. особени условия, свързани с финансирането на присъединяването по реда на
чл. 30, ал. 2;
13. задължение на двете страни да пазят
газопроводите и съоръженията на другата
страна, разположени в техните имоти, и да
осигуряват достъп до тях;
14. неустойки и обезщетения във връзка с
изпълнението на договора;
15. условия и ред за изменение и допълване
на договора;
16. срок на договора.
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Раздел IV
Изграждане на обектите за присъединяване
и присъединяване към газоразпределителната мрежа
Чл. 37. Операторът на газоразпределителна
мрежа изгражда, респ. реконструира или рехабилитира, съоръжението за присъединяване
към газоразпределителната мрежа:
1. при условията на сключения договор за
присъединяване към газоразпределителната
мрежа;
2. след учредяване на право на строеж и на
сервитутни права, ако отклонението и съоръжението за присъединяване се разполагат на
територията на имота, собственост на клиента.
Чл. 38. (1) На основание сключен договор
за присъединяване к лиентите проектират
и изграждат, съответно реконструират или
рехабилитират, собствените си съоръжения.
(2) Клиентът представя на оператора на
газоразпределителна мрежа определената
с договора проектна документация, имаща
отношение към присъединяването, за проверяване на съответствието є с условията за
присъединяване.
(3) В процеса на строителството възложителят на присъединявания обект към газоразпределителната мрежа е длъжен да осигурява
достъп на упълномощени представители на
оператора на газоразпределителна мрежа до
съоръженията в точката на присъединяването.
(4) По искане от упълномощените представители възложителят на присъединявания
обект представя строителните книжа и екзекутивната документация на присъединявания
обект.
Чл. 39. (1) Съоръжението за присъединяване се запълва с природен газ до границата на
собственост само от оператора на газоразпределителна мрежа или упълномощени от него
лица, придобили съответната правоспособност.
(2) Газовата инсталация на клиента се
запълва с природен газ от оператора на газоразпределителна мрежа при следните условия:
1. подадено e писмено искане от клиента
до оператора на газоразпределителна мрежа
за първоначално запълване с природен газ; за
сгради – етажна собственост, писменото искане се подписва от упълномощено от общото
събрание на собствениците лице;
2. представени са в оператора на газоразпределителна мрежа ревизионна книга на
газовата инсталация и разрешение за експлоатация, издадено от органите за технически
надзор на съоръжения с повишена опасност;
3. издадено е свидетелство за първоначален
инструктаж;
4. сключен е договор за продажба на природен газ.
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(3) Клиентът е задължен да въведе съоръженията си в експлоатация по реда, определен
в ЗУТ, и да предостави в оператора на газоразпределителна мрежа копие от издадения
от компетентния орган документ.
(4) Клиентът носи отговорност за вреди,
причинени на оператора на газоразпределителна мрежа от неизправност или необезопасяване на собствените му съоръжения.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА НАРЕДБАТА. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Чл. 40. (1) Контролът по изпълнението на
тази наредба се осъществява от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране
според предвидените є по ЗЕ правомощия.
(2) За осъществяване на контрола по ал. 1
председателят на ДКЕВР може да упълномощава лица, които да извършват проверки
в обектите на газопреносната и газоразпределителните мрежи, и при констатиране на
нарушения да съставят актове за установяване
на извършените административни нарушения.
(3) Въз основа на актовете по ал. 2 председателят на ДКЕВР издава наказателни постановления, с които се налагат санкции за
неизпълнение на тази наредба в съответствие
с предвиденото в чл. 223 ЗЕ.
Чл. 41. При извършване на контрола контролните органи имат право:
1. на свободен дост ъп до енергийните
обекти;
2. да изискват съответната документация,
отнасяща се до присъединяването;
3. да привличат експерти в съответната
област, когато проверката е особено сложна
и изисква специални знания, за изработване
на експертизи.
Чл. 42. Контролните органи са длъжни да:
1. дават заключения по възраженията във
връзка с констатираните нарушения;
2. опазват служебната и/или търговската
тайна;
3. не разгласяват данни от проверките
преди и след тяхното приключване;
4. извършват своята дейност самостоятелно
и при необходимост съвместно с други специализирани контролни органи.
Чл. 43. При доказани нарушения на наредбата разноските по извършената експертиза
са за сметка на нарушителите.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Обект“ означава енергиен обект по ЗЕ,
както и имот, представляващ съвкупност от
сгради, вкл. технологичното оборудване и
инсталации в тях, подземни, открити или
покрити строителни и технологични съоръжения, заедно с поземлените имоти, върху
които е разположено застрояването.
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2. „Отклонение и съоръжение за присъединяване към газоразпределителна мрежа“ е
съвкупността от оборудване, апарати и газопроводи, предназначено за регулиране и/или
търговско мерене на природния газ, подаван
на потребител или група потребители.
3. „Промишлена газова инсталация“ е съвкупността от външните площадкови газови
мрежи и съоръжения (газопроводите на територията на промишлени и селскостопански
производствени обекти на потребителите, газоразпределителни пунктове (ГРП) и др.) след
границата на газоразпределителната мрежа,
вътрешните газови инсталации, горивните
уредби, газовите уреди и съоръженията, разположени в производствени и други сгради или
на открито, както и димоходите и комините
за отвеждане на димните газове.
4. „Сградна газова инсталация“ е съвкупността от външните дворни газови мрежи и
съоръжения след границата на газоразпределителната мрежа, вътрешните (сградните)
газови инсталации, газовите уреди и комините
за отвеждане на димните газове от газовите
уреди в жилищните, административните и/или
общественообслужващите сгради на потребителите, респ. на потребителите в жилищни
сгради – етажна собственост.
5. „Фактическо присъединяване“ е създаване на технически условия за постоянно
търговско подаване на природен газ към
съоръженията на потребителите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 196, ал. 1 ЗЕ и в съответствие с изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.
относно общите правила за вътрешния пазар
на природен газ.
§ 4. Производствата, образувани до влизане в сила на наредбата, се довършват по
досегашния ред.
Председател:
Анжела Тонева
Приложение
към чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1
Документи за заявяване на присъединяване към
газопреносната мрежа за природен газ
Заявление за присъединяване към преносната мрежа
В заявлението за присъединяване към преносната мрежа съгласно чл. 2, а л. 1, т. 1 и
приложената към него документация следва да
съдържа минимум следната информация:
I. Общи изисквания към лицата по чл. 1, т. 1:
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1. Наименование на фирмата на търговеца
заявител, адрес за кореспонденция, адрес на
у правлението, заверено копие от съдебното
решение за регистрация, име на представляващото търговеца лице, лице за контакти, телефон,
факс, e-mail.
2. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние по фирмена регистрация или
единен идентификационен код (ЕИК).
3. Местонахождение (адрес) на присъединявания обект.
4. Срок за въвеж дане в експлоатация на
присъединявания обект.
5. Местоположение на присъединявания обект
спрямо изградени газопроводни мощности на:
а) оператора на газопреносната мрежа;
б) други собственици.
6. Специфични изисквания на заявителя относно параметрите на доставяния природен газ
(минимално допустимо налягане и др.).
7. Характеристика на обемите природен газ,
заявени за пренос през точката на присъединяване.
8. Характеристика на газопотребяващите
съоръжения на присъединявания обект.
9. Предложение за точка на присъединяване.
10. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените инсталации, и наличието на захранване с
алтернативно гориво във връзка с изпълнение
на Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките
за гарантиране на сигурността на доставките
на газ.
II. Специфични изисквания към операторите
на газоразпределителна мрежа:
А. При нов обект:
1. Планове за развитие на дейността, одобрени
от Държавната комисия за водно и енергийно
рег улиране (ДК ЕВР), при дру жени с приета
схема за газификация.
2. Лицензия за разпределение на природен
газ по чл. 39 ЗЕ с описание на лицензираната
територия.
3. Характеристика на газопотребяващите
съоръжения по видове потребители.
4. При наличие на условията по чл. 197,
ал. 7 ЗЕ – документ за предоставен капацитет
от собственика на газопровода.
5. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените
инсталации, и наличието на захранване с алтернативно гориво във връзка с изпълнение на
Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за
гарантиране на сигурността на доставките на газ.
Б. При промяна на параметрите на потребление в точките на присъединяване:
1. Промяна в характера на потреблението.
2. Промяна в характеристиката на газопотребяващите съоръжения по видове клиенти.
3. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените
инсталации, и наличието на захранване с ал-
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тернативно гориво във връзка с изпълнение на
Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за
гарантиране на сигурността на доставките на газ.
III. Специфични изисквания към небитовите
клиенти:
А. При нов обект:
1. Горивно-енергийно осигуряване към момента на подаване на заявлението за присъединяване.
2. Информация от договора за продажба на
природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора
на газопреносната мрежа.
3. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените
инсталации, и наличието на захранване с алтернативно гориво във връзка с изпълнение на
Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за
гарантиране на сигурността на доставките на газ.
Б. При промяна на параметрите на потребление в точката на присъединяване:
1. Промяна в характера на потреблението.
2. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените
инсталации, и наличието на захранване с алтернативно гориво във връзка с изпълнение на
Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за
гарантиране на сигурността на доставките на газ.
IV. Специфични изисквания към добивните
предприятия:
1. Удостоверение от МИЕТ за предоставена
концесия за добив на природен газ.
2. Информация от договора за продажба на
природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора
на газопреносната мрежа.
3. Сертификат за качество на природния газ.
При промяна на параметрите на доставките
в точките на присъединяване:
1. Промяна на параметрите на газоподаване в точката на присъединяване – промяна в
характера на газоподаване.
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2. Промяна в характеристиката на газоподаващите съоръжения.
V. Специфични изисквания към предприятията за съхранение на природен газ:
1. Планове за развитие на дейността, одобрени от ДКЕВР.
2. Лицензия за съхранение на природен газ
по чл. 39 ЗЕ.
3.Информация от договора за съхранение с
разпределително дружество или потребител на
природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора
на газопреносната мрежа.
4.Информация от договора за покупка на
природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора
на газопреносната мрежа.
5. Сертификат за качество на природния газ.
VI. Специфични изисквания към дружество,
получило разрешение за производство на природен газ от възобновяеми източници:
1. Удостоверение за производство на природен
газ от възобновяеми източници.
2. Информация от договора за продажба на
природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора
на газопреносната мрежа.
3. Заверено копие от съдебно решение за
регистрация.
4. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние по фирмена регистрация или
единен идентификационен код /ЕИК/.
5. Сертификат за качество на природния газ.
При промяна на параметрите на доставките
в точките на присъединяване:
1. При промяна на параметрите на газоподаване в точката на присъединяване – промяна
в характера на газоподаване.
2. При промяна в характеристиката на газоподаващите съоръжения.
8868
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-105
от 22 ноември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно начално училище
„Професор Николай Райнов“ – София, изменям
Заповед № РД-14-58 от 12.07.2011 г. (ДВ, бр. 59 от
2011 г.), както следва:
В т. 3 и 4 на заповедта думите „София, кв.
Драгалевци, ул. 508 № 18А, УПИ ХХІІІ-750, кв.
18, СО – район „Витоша“ се заменят със „София,
район „Лозенец“, ул. Горски пътник 44, УПИ
VІІІ-289, кв. 242А, м. Лозенец, І част“.

8918

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-106
от 22 ноември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно общо
образователно училище „Свети Георги“ – София,
изменям Заповед № РД-14-99 от 18.06.2004 г. (ДВ,
бр. 58 от 2004 г.), изм. със Заповед № РД-14-57 от
10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от 2010 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-130 от 25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от 2010 г.),
изм. със Заповед № РД-14-48 от 4.05.2012 г. (ДВ,
бр. 39 от 2012 г.), изм. със Заповед № РД-14-27 от
27.03.2013 г. (ДВ, бр. 34 от 2013 г.), както следва:
В изречение първо думите: „Даниела Северинова Лалова“ да се заменят със: „Уандър груп“ – АД,
ЕИК 831728164, със седалище и адрес на управление – София, район „Красно село“, бул. Генерал
Тотлебен 2, вх. А, ет. 5, ап. 12, управлявано и
представлявано от Даниела Северинова Лалова“.

8919

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-107
от 22 ноември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища във

връзка с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частно средно общообразователно
училище „Увекинд“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-70 от 25.06.2001 г. (ДВ, бр. 67 от 2001 г.),
изм. със Заповед № РД-14-118 от 24.07.2003 г. (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.), изм. със Заповед № РД-14-9 от
17.01.2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2005 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-74 от 23.05.2006 г. (ДВ, бр. 48 от 2006 г.),
изм. със Заповед № РД-14-48 от 21.04.2007 г. (ДВ,
бр. 38 от 2007 г.), изм. със Заповед № РД-14-133 от
13.07.2012 г. (ДВ, бр. 58 от 2012 г.), както следва:
„Училището се управлява и представлява от
Юлия Любенова Пчеларова“.

8920

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-108
от 22 ноември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частна детска градина „Чуден
свят“ – София, изменям Заповед № РД-14-21 от
1.03.1996 г. (ДВ, бр. 29 от 1996 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-242 от 18.12.2002 г. (ДВ, бр. 3 от
2003 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-47 от
4.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-25 от 27.03.2013 г. (ДВ, бр. 34 от
2013 г.), както следва:
В изречение първо думите: „Даниела Северинова Лалова“ да се заменят със: „Уандър
груп“ – АД, управлявано и представлявано от
Даниела Северинова Лалова“.

8921

Министър:
А. Клисарова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 874
от 16 октомври 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 39 от заседание,
проведено на 9.10.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от пот
ребителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, БДС EN
71-1, оценка на риска, направена в отдел „ОКБС“,
според която предлаганите на пазара: детски фиби
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за коса в различни цветове – червено, розово,
синьо, жълто и оранжево, изработени от метал,
оцветен в посочените цветове, с малки цветчета,
със залепена върху всяка фиба декоративна ягода,
изработена от мушама и дунапрен, с надпис HAPPY;
фибите са поставени в целофанова опаковка върху
пластмасов лист, на който има следните надписи: XIAO FANG JEWELRY, MADE IN CHINA;
на опаковката има залепен хартиен етикет със
следната информация на български език: ФИБА
0070, Внос: Китай, баркод 0200000006, не отговарят
на изискванията на стандарт БДС EN 71-1: 2011
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“ по показатели: т. 8.2 (тест за
малки части) и т. 8.4 (тест за устойчивост на опън),
тъй като: 1) стоката съдържа лесно откъсващи
се части, а именно декоративна ягода, която се
отделя от фибата при лек опън, и 2) декоративната ягода е с диаметър 12 мм и преминава през
цилиндъра за малки части, предвид което стоката
се счита за опасна за потребителите (малки деца
на възраст до 3 г.) поради наличието на риск от
поглъщане на малките части и последващо задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите: детски фиби
за коса в различни цветове – червено, розово,
синьо, жълто и оранжево, изработени от метал,
оцветен в посочените цветове, с малки цветчета, със залепена върху всяка фиба декоративна
ягода, изработена от мушама и дунапрен, с надпис HAPPY; фибите са поставени в целофанова
опаковка върху пластмасов лист, на който има
следните надписи: XIAO FANG JEWELRY, MADE
IN CHINA; на опаковката има залепен хартиен
етикет със следната информация на български
език: ФИБА 0070, Внос: Китай, баркод 0200000006.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, 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 стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
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.
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.

8878

Председател:
В. Златев
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ЗАПОВЕД № 875
от 16 октомври 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 39 от заседание,
проведено на 9.10.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 30181 от 26.06.2013 г., издаден
от Изпитвателен център „Глобал тест“ – София,
удостоверяващ, че средство за плаваемост – детска
надуваема жилетка с двойно закопчаване пред
гърдите, жълт цвят, с три самостоятелни кръга
за надуване, арт. № XL-0092, не съответства на
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС ЕN 13138-1 по показатели: т. 5.5.3 „Клапи и
стопери“ – надуваемата жилетка е с три самостоятелни кръга за надуване с три клапи; две от
клапите не са възвратни и позволяват свободно
изтичане на въздух при изискване клапите и стоперите да са възвратни и да позволяват контролирано намаляване на налягането; стоките видимо
не съответстват и по т. 7. 1 „Предупреждения и
маркировка върху продукта“ – върху жилетките
липсва задължителната трайна маркировка, поради
това потенциалният риск за малкото дете е удавяне,
предвид което стоката представлява опасност за
живота и здравето на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите: детски надуваеми
жилетки в жълт цвят, с два броя закопчалки отпред
на гърдите, търговска марка Pool School™, арт.
№ XL-0092, 58 cм x 48 cм, баркод 6915574400924,
предназначени за деца с тегло до 25 кг, отпред
със следните надписи на чужд език: STEP А, B,
C, POOL SCHOOL ТМ, STEP B, SWIM VEST;
отзад с предупредителни надписи на английски
език; върху жилетките има три самостоятелни
кръга за надуване с надписи върху тях – made in
china, FOB, КХ 1, KX 28.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, 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 стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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.

8879

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 878
от 16 октомври 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 39 от заседание,
проведено на 9.10.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протоколи от изпитване № 29473
от 6.08.2013 г., № 29474 от 6.08.2013 г. и № 29475
от 6.08.2013 г. и експертно заключение, издадени
от Акредитирана изпитвателна лаборатория по
текстил и багрила при Химикотехнологичния
и металургичен университет, София, установяващи, че изпитаният детски спален комплект:
5 части с обиколник, марка ТЕД®, Всичко за
добрия сън, Детска колекция, съдържащ: бяла
възглавница: 30/40 см, цветна калъфка: 30/40
см, цветна завивка: 100/130 см, долен чаршаф:
100/150 см, обиколник 6 части (пробите са взети
от длъжностни лица на РД – Пловдив, от производителя „Тед – Бед“ – ЕАД, ЕИК 200908653,
с КП № К-0145923 от 30.07.2013 г. във връзка с
постъпила в КЗП жалба със съмнение за опасност, поради това, че от обиколниците излиза
ватата във вид на фини косъмчета, които могат
да предизвикат задушаване или най-малкото да
увредят здравето на бебето), при проведените
изпитвания съгласно БДС EN ISO 12945-2:2002
при 5 цикъла на пране и сушене върху проба от
лицевата тъкан – щампа от бебешката каширана
преграда, са се образували 49 бр. пилинг пъпки,
чийто състав е памук/полиестер. Причината за
този състав на пилинг пъпките е, че има излизане
на полиестерния пълнеж, поради което състав
на образувалите се пилинг пъпки също е смес
памук/полиестер, както и че текстилни материали
със състав памук/полиестер не са подходящи за
изработване на бебешки изделия, особено такива,
които могат да бъдат в непосредствен контакт с
тялото на бебето, поради което детският спален
комплект представлява сериозен риск от задушаване, което застрашава здравето и безопасността
на потребителите (малки деца), нареждам:
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1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детски спален комплект: 5 части с обиколник, марка ТЕД®, Всичко за добрия сън, Детска
колекция, съдържащ: бяла възглавница: 30/40
см, цветна калъфка: 30/40 см, цветна завивка:
100/130 см, долен чаршаф: 100/150 см, обиколник
6 части, предлагани в три десена: зелен, баркод
3800140100625; розов, баркод 3800140102742; син,
баркод 3800140102759, с предоставена информация
на етикета за производител: „ТЕД – БЕД“ – ЕАД;
4000 Пловдив, бул. 6 септември 222а; тел.: 032/27
17 00; факс: 032/27 17 03; e-mail: marketing@
ted.bg, www.ted.bg, за състав: висококачествен
плат – 100 % памук, и международни символи
за поддръжка, представляващ сериозен риск
за здравето и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
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 стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
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.
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.

8880

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 880
от 16 октомври 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 39 от заседание,
проведено на 9.10.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
доклад от изпитване № L/0043152-1/23/08/2013,
издаден от AIJU/Технологичен център за играч-
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ки, бул. Де ла Индустрия № 23, ПК 99 03440 IBI
(Аликанте), Испания, тел.: 34 96 5554475 – факс:
34 96 5554490, имейл: solicitudlab@aiju.info, установяващ, че комбинираната детска количка марка
„Cangaroo“, модел Hanna, арт. № G608, състояща
се от шаси с кош за новородено и кош за след
6 месеца, предлагаща се с етикет на български
език, съдържащ: Детска количка Hanna G608.
Количката е изработена от нетоксични материали.
След разопаковане изхвърлете на указаните за това
места. Внимание! Да се използва само под пряко
наблюдение на възрастен. Да не се използва по наклонени или заледени повърхности. Да се поставя
далече от отоплителни съоръжения. Необходимо
е периодично да се проверява окачването, закрепването и фиксирането на сглобката. Произведено
в Китай. Вносител: „Мони трейд“ – ООД, адрес:
София, ул. Складова база 1, тел. 02/9360790, баркод
3800146233495 и СЕ маркировка и инструкция за
употреба на български език (с описание и снимков
материал, публикувани на интернет страницата
на КЗП – www.kzp.bg), от която е взета проба от
длъжностни лица на КЗП, отдел „ОКБС“, с КП
№ К-0140154 от 4.04.2013 г., не отговаря на изискванията за безопасност съгласно стандарт EN
1888:2012 „Артикули за грижа за децата – Детски
превозни средства на колела – Изисквания за
безопасност и методи на тестване“, по следните
показатели: 8.3.1 „Опасности от движещи се части.
Изисквания“, Клауза 8.3.3.1 „Сгъваема система
за съхранение и транспортиране“, 8.5 „Опасност
от задавяне и поглъщане“ и 8.10.3 „Тестване върху неравна повърхност“, предвид което стоката
представлява сериозен риск от нараняване, което
застрашава здравето и безопасността на потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на комбинирана детска количка марка
„Cangaroo“, модел Hanna, арт. № G608, състояща
се от шаси с кош за новородено и кош за след
6 месеца, предлагаща се с етикет на български
език, съдържащ: Детска количка Hanna G608.
Количката е изработена от нетоксични материали. След разопаковане изхвърлете на указаните
за това места. Внимание! Да се използва само
под пряко наблюдение на възрастен. Да не се
използва по наклонени или заледени повърхности. Да се поставя далече от отоплителни
съоръжения. Необходимо е периодично да се проверява окачването, закрепването и фиксирането
на сглобката. Произведено в Китай. Вносител:
„Мони трейд“ – ООД, адрес: София, ул. Складова база 1, тел.: 02/9360790, баркод 3800146233495
и СЕ маркировка и инструкция за употреба на
български език, представляващи сериозен риск
за здравето и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
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 стоките съдържат.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
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.
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.

8881

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 881
от 16 октомври 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 39 от заседание,
проведено на 9.10.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 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 във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
доклад от изпитване № L/0043157-1/30/08/2013,
издаден от AIJU/Технологичен център за играчки, бул. Де ла Индустрия № 23, ПК 99 03440 IBI
(Аликанте), Испания, тел.: 34 96 5554475 – факс:
34 96 5554490, имейл: solicitudlab@aiju.info, установяващ, че детска количка Venus, ITEM NR:
E-1266-1, barcode 0264051000031, в оранжев цвят,
с извити дръжки, тип бастун, с идентификация
върху търговската опаковка, бял картонен кашон:
JUMBO S.A. ATHENS, GREECE, ITEM NR:
E-1266-1, barcode 0264051000031, Made in China, с
етикет на български език: вносител за България:
Jumbo ЕС.В, бул. България 51, София, България,
тел.: 02/9580340, произведено в Китай, от която
е взета проба с КП № К-0140153 от 8.04.2013 г.
(с описание и снимков материал, публикувани
на интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg),
не отговаря на изискванията за безопасност
съгласно стандарт EN 1888:2012 „Артикули за
грижа за децата – Детски превозни средства на
колела – Изисквания за безопасност и методи на
тестване“ по следните показатели: 8.3 „Опасности
от движещи се части“, 8.8 „Приспособления за
паркиране и спиране“, 8.10.6 „Якост на дръжката“
и 9 „Трайност на маркировката“, предвид което
стоката представлява сериозен риск от нараняване,
което застрашава здравето и безопасността на
потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане
на пазара на детска количка Venus, ITEM NR:
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E-1266-1, barcode 0264051000031, в оранжев цвят,
и детска количка Venus, ITEM NR: E-1266-2,
barcode 0264042000033, в червен цвят (идентична
с изпитаната, единствено с различна разцветка
на дамаската, взета като проба с КП № К-0140217
от 26.06.2013 г. от отдел „ОКБС“ при КЗП), с
извити дръжки, тип бастун, с идентификация
върху търговската опаковка, бял картонен кашон:
JUMBO S.A. ATHENS, GREECE, ITEM NR:
E-1266-1, barcode 0264051000031, Made in China, с
етикет на български език: вносител за България:
Jumbo ЕС.В, бул. България 51, София, България,
тел.: 02/9580340, представляващи сериозен риск
за здравето и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
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 стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
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.
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.

8882

Председател:
В. Златев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 431-ОЗ
от 13 юни 2013 г.
Извършената проверка на заявлението и приложените към него документи установи, че не
са налице основанията за отказ по чл. 34, ал. 1
КЗ. На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 33, ал. 1 във връзка с чл. 29,
ал. 5 КЗ Комисията за финансов надзор реши:
І. Издава лиценз за извършване на застраховане
на „Фи Хелт Застраховане“ – АД, ЕИК: 200103397,
със седалище и адрес на управление – гр. София
1700, Столична община, район „Студентски“, ул.
Проф. Александър Фол 2, вх. В.
ІІ. Лицензът дава право за извършване на
застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел ІІ, буква А
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Злополука“, за следните рискове:

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две;
– обезщетения на пътници.
2. Застраховка по т. 2 от раздел ІІ, буква А
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“, за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
ІІІ. Органи на „Фи Хелт Застраховане“ – АД,
са:
Съвет на директорите на дружеството:
Евгени Кръстев Луканов – член на съвета на
директорите;
Чавдар Георгиев Златев – член на съвета на
директорите;
Никола Христов Бакалов – независим член на
съвета на директорите и изпълнителен директор.
За отговорен актюер се одобрява Ангел Костов Терзиев.
За ръководител на службата за вътрешен
контрол се одобрява Ралица Иванова Богоева.
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.
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Председател:
Ст. Мавродиев

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 105
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение, считано от 13 декември
2013 г., медна възпоменателна монета „90 години
от рождението на Апостол Карамитев“ от серията „Български творци“ със следното описание:
Технически параметри
номинална стойност – 2 лева;
метал – мед, с проба 999/1000;
тегло – 16.4 г;
диаметър – 34.2 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2013;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст
са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“,
номиналната стойност „2 ЛЕВА“ и годината на
емисия „2013“.
На обратната страна на монетата е изобразен
актьорът Апостол Карамитев, както и надпис
околовръст „90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ“.
Автор на художествения проект е Бисер Недялков.

8917

Управител:
Ив. Искров
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 586
от 24 октомври 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-166 от 30.04.2009 г. от Лиляна
Борисова Пугева и Йордан Борисов Веселинов,
собственици на поземлен имот пл. № 3368, к.л.
№ Г-12-3-Б, планоснимачен район „с. Бистрица“,
идентичен с поземлен имот № 525019 по КВС,
землище на с. Бистрица, район „Панчарево“, с
искане за даване на съгласие за изработване на
проект за подробен устройствен план.
Към заявлението са приложени: договор за
доброволна делба от 5.12.2007 г., скица за поземлен
имот № 3368, издадена от дирекция „Софийски
кадастър“, скица за поземлен имот № 525019 от
КВС, издадена от ОСЗГ, и мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано заедно със становищата на
отделите на НАГ, като е издадено разрешение
№ ГР-94-00-166 от 24.06.2009 г. от главния архитект
на София, с което е допуснато изработването на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и план за застрояване за поземлен
имот № 3368, к.л. № Г-12-3-Б, планоснимачен
район „с. Бистрица“.
Със заявление вх. № ГР-94-00-166 от 17.09.2009 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване за УПИ I-3368 и УПИ II-3368, кв. 13б,
местност село Бистрица, откриване на задънена
улица, с обяснителна записка.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 23.07.2009 г. и
„Софийска вода“ – АД, с № ТУ-3926 от 17.07.2009 г.
и декларация за липса на съществуваща висока
дървесна растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО с № 94-Л-СП-1 от
3.02.2011 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-269/3 от
29.11.2010 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок възражения не
са постъпили, като във връзка със становище на
отдел „Правен“ от 27.12.2011 г. същият е изпратен
в район „Панчарево“ с писмо № ГР-94-00-166 от
10.01.2012 г. за съобщаване на всички заинтересовани лица.
Проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, като в законоустановения срок е постъпило
едно възражение № 9400-1288/3 от 26.04.2012 г. от
Надежда Илиева Гергова, собственик на поземлен
имот № 5250018 по КВС, в което не е посочено в
какво се състои несъгласието с изработения ПУП,
нито в какво се състои искането по отношение
на него. Във възражението се твърди наличие на
съдебно производство, което не е приключило с
влязъл в сила съдебен акт, образувано по жалба
срещу административния акт, с който е одобрена
кадастралната карта за територията.
С писмо № ГР-94-00-166 от 11.10.2012 г. е указано на възразителя да изясни действителните
си искания, както и да представи съдебно удостоверение, от което е видно, какъв е предметът
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на посоченото административно дело, с оглед
преценяване дали е налице съдебно производство,
което се явява преюдициално по отношение на
производството по одобряване на настоящия ПУП.
Със заявление вх. № ГР-94-00-166 от 22.01.2013 г.
допълнително е внесен преработен върху влязлата
в сила кадастрална карта за територията проект и
скица от СГКК за поземлен имот с идентификатор
04234.6964.19. Същият е коригиран във връзка с
постъпилото възражение, като новопредвидените улица между о.т. 642д и о.т. 642з и задънена
улица от о.т. 642з до о.т. 642л не засягат имота
на възразителя.
На основание чл. 128, ал. 10 ЗУТ преработеният проект е съобщен на заинтересованите
лица, като съгласно писмо рег. № 6602-269/14 от
4.06.2013 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок не са постъпили
възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решения по протоколи № ЕС-Г-61 от
12.07.2011 г., т. 50, и № ЕС-Г-55 от 16.07.2013 г.,
т. 28, като е предложено да бъде изпратен в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно Лиляна Борисова Пугева и Йордан Борисов Веселинов като собственици на
поземлен имот № 525019 по КВС, землище на с.
Бистрица, съгласно договор за доброволна делба
от 5.12.2007 г. Въз основа на същия документ за
собственост лицата са вписани като такива в
приложената скица от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 04234.6964.19.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се
урегулира за първи път и регулационните граници следват имотните такива с изключение на
частта, която попада в новопредвидената улица,
като за същия се образуват УПИ I-6964.19 и УПИ
II-6964.19 в съответствие с чл. 17, ал. 1 във връзка
с ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои в изменение на улична регулация при о.т.
642г с цел откриване на задънена улица от о.т.
642д – о.т. 642и до о.т. 642м с оглед осигуряване
на лице (изход) към улица на новообразувани
УПИ I-6964.19 и УПИ II-6964.19 в съответствие
с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
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Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Новообразу вани т е У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Земеделска
зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди“ (Сср). Предвиденото застрояване на
жилищни сгради е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени
в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда двуетажно ниско като характер и свободностоящо
като начин застрояване. Планът се одобрява при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по
отношение на изискуемите разстояния на жилищни сгради до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
относно наличната дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 17, ал. 1 и ал. 2,
т. 1, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 43 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-61 от 12.07.2011 г., т. 50, и № ЕС-Г-55 от
16.07.2013 г., т. 28, Столичният общински съвет
реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за с. Бистрица. Изменение на улица при о.т. 642г по кафявите и
зелените цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

2. План за регулация на с. Бистрица, кв.
13б – нов. Откриване на задънена улица от о.т.
642д – о.т. 642и до о.т. 642м. Отреждане на нови
УПИ I-6964.19, II-6964.19, кв. 13б – нов, местност
Село Бистрица, по червените и сините линии,
цифри и щрихи съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на нови УПИ I-6964.19,
II-6964.19, кв. 13б – нов, местност Село Бистрица,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 917
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Велико Търново, одобрява:
1. Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за района между
квартали № 360, 626, 362 и 167, ж.к. Бузлуджа,
по плана на гр. Велико Търново, както следва:
– създаване на нова улица с ОК 8500а – 8494а;
– създаване на нова улица с ОК 8498а – 8496а –
8495а – 8495б;
– закриване на част от улица между ОК
8497 – 8496 – 8495 – 8494;
– създаване на нов квартал № 626а;
– обединяване на УПИ ІІІ-5469, УПИ ІV-5470
и УПИ V-5481 от кв. 626 в един нов УПИ VІІ с
отреждане за „обществено обслужване и жилищно
строителство“ от същия квартал;
– промяна на дворищнорегулационните линии
между УПИ ІІ-5468, УПИ І-5467 и УПИ VІ – за
обществено обслужване и жилищно застрояване,
от новосъздадения кв. 626а, по съществуващите
имотни граници;
– преотреждане на УПИ VІ – за обществено
обслужване и жилищно застрояване, от новосъздадения кв. 626а в УПИ VІ – за паркинг, от
същия квартал;
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– отреждане на УПИ І-5467 за „обществено
обслужване и жилищно строителство“, УПИ
ІІ-5468 за „обществено обслужване и жилищно
строителство“ и УПИ VІІ-5465 за „обществено
обслужване и жилищно строителство“, от новосъздадения кв. 626а;
– създаване на нов квартал № 360а;
– създаване на нова улица с ОК 8619а – 8500б
за сметка на част от УПИ ІV – за „обществено
обслужване“, от новосъздадения кв. 360а;
– промяна на уличнорегулационната линия на
УПИ ІV – за „обществено обслужване“, от новосъздадения кв. 360а, като същият се разширява в
северна посока спрямо улица с ОК 8500б – 8489;
– промяна на уличнорегулационната линия
на УПИ V-5473, 5474 за „обществено обслужване
и жилищно застрояване“, от кв. 360 в западна
посока спрямо новосъздадената улица с ОК
8619а – 8500б;
съгласно промените на дворищнорегулационните и уличнорегулационните линии по кафявите линии, надписи, цифри, зачерквания и
защриховки и по зелените зачерквания, отразени
върху проекта.
2. Частично изменение на подробен устройствен
план – план за застрояване за част от квартали
№ 626а, 626, 360 и 360а, ж.к. Бузлуджа, по плана
на гр. Велико Търново, както следва:
– за УПИ VІІ-5465 – за „обществено обслужване и жилищно строителство“, кв. 626а – предвижда
се жилищна застройка с общественообслужваща
част при височина до 15 м; начин на застрояване –
свободно; линии на застрояване – ограничителни;
– за УПИ І-5467 – за „обществено обслужване
и жилищно строителство“, и УПИ ІІ-5468 – за „обществено обслужване и жилищно строителство“,
кв. 626а – предвижда се жилищна застройка с
общественообслужваща част при височина до 15
м; начин на застрояване – свързано между двата
имота; линии на застрояване – задължителни и
ограничителни;
– за УПИ VІІ – за обществено обслужване и
жилищно строителство, кв. 626 – запазва се съществуващата жилищна застройка (в южната част
на имота) и се предвижда нова жилищна застройка
с общественообслужваща част при максимална
височина до 15 м (в източната и северната част на
имота); начин на застрояване – свободно; линии
на застрояване – задължителни и ограничителни;
– за УПИ ІV – за обществено обслужване,
кв. 360а – предвижда се застройка с общественообслужващи функции при максимална височина
до 18 м; начин на застрояване – свободно; линии
на застрояване – ограничителни;
– за УПИ V-5473, 5474 – за обществено обслужване и жилищно застрояване, кв. 360 – запазва
се одобреното застрояване на жилищни сгради
с общественообслужваща част при максимална
височина на сградите 18 м (съгласно Заповед
№ РД-22-1680 от 21.08.2007 г. на кмета на община
Велико Търново).
3. План за вертикално планиране за района
между квартали № 360, 360а, 626, 626а, 362 и 167,
ж.к. Бузлуджа, по плана на гр. Велико Търново.

ВЕСТНИК
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4. Надлъжни и напречни профили на улиците
в района, предмет на промяната на подробния
устройствен план, зона „В“, за част от ж.к. Бузлуджа по плана на гр. Велико Търново.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
8896

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 6-9
от 24 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
1. Коригира и допълва Решение № 1-1 от
29.01.2013 г. (ДВ, бр. 23 от 2013 г.) на Общинския
съвет – гр. Генерал Тошево, за допусната от възложителя явна фактическа грешка при описване
на засегнатите от вътрешно подземно кабелно
трасе за ветроенергиен парк Мизия I, състоящ
се от 35 бр. ветрогенератори с обща мощност до
105 MW, свързващо ги помежду им с подстанция
„Житен“ 30(33)/110/400 kV, имоти.
2. След корекцията списъкът на засегнатите
имоти ще придобие следния вид:
– Пчеларово, ЕКАТТЕ 58832, в поземлени
имоти № 010056, 010057, 011072, 011073, 011070,
011071, 012153, 012152, 012154, 012155, 012163, 012164,
035105, 035106, 035101, 035102, 035103, 035104, 034058,
034059, 032035, 032036, 031026, 031027, 030043, 030044,
029049, 029050, 028078, 028079, 028080, 028081,
028082, 028083, 029051, 029052, 027070, 027071,
023116, 023117, 024022, 024023, 022124, 022125,
023118, 023119, 000075, 000089, 000033, 000037,
000041, 038001, 038002, 038003, 038004, 000001,
000002, 000003, 000006, 000008, 000009, 000011,
000012, 000016, 000019, 000022, 000024, 000026,
000028, 000030, 000082, 000085, 000086 и 000105;
– Дъбовик, ЕКАТТЕ 24339, в поземлени имоти
№ 101032, 101033, 102046, 102047, 103026, 103027,
104045, 104046, 108085, 108086, 108087, 108088,
109016, 109015, 108091, 108092, 108089, 108090,
106077, 106078, 105102, 105103, 105099, 105100,
000040, 000044, 000102, 000103, 000105, 000106,
000107, 000109, 000112, 000115, 000119, 000125,
000201, 000050 и 000051;
– Сноп, ЕКАТТЕ 67756, в поземлени имоти
№ 041001, 006001 и 000034;
– Житен, ЕКАТТЕ 29444, в поземлени имоти
№ 045126, 045021, 045058, 045059, 045060, 045061,
045023, 045024, 045043, 045124, 045125, 045011, 045015,
048028, 048031, 048032, 048064, 048065, 048066,
048067, 048068, 048075, 048076, 048078, 048005,
048006, 048044, 000114, 000119, 000047, 000117,
000049, 000083, 051001, 045087, 000046 и 000050;
– Градини, ЕКАТТЕ 17511, в поземлени имоти
№ 038002, 000037, 000013, 000033, 035001, 038001,
000034, община Генерал Тошево.

С Т Р.
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3. Общинският съвет възлага на кмета на
общината да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред съответния административен
съд по местонахождение на засегнатите имоти
в срокове, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

8966

Председател:
Вл. Начев

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ЗАПОВЕД № КО-757
от 26 ноември 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета и
Решение № 348 от протокол № 23 от 4.09.2013 г.
на ОбС – Крумовград, нареждам:
1.Да се открие целодневна детска градина
„Радост“, с. Поточница, с адрес за управление:
с. Поточница, община Крумовград, област Кърджали, считано от 1.12.2013 г.
2. Утвърждавам численост на персонала – 4,50
щатни бройки, от които: педагогически – 2 щата,
и непедагогически персонал – 2,5 щата, и бюджет за нормалното функциониране на детското
заведение.
3. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на Кодекса на труда.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Йосиф Василев – заместник-кмет на
община Крумовград.
Кмет:
С. Мехмед

8927

ВЕСТНИК

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

8955

8954

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 184
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 40909.19.184 по кадастралната
карта на гр. Кърджали.

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 185
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 000204 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Опълченско, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

8956

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 186
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 548, кадастрален район 303 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 182
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 3 и 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, одобрява окончателен проект на общ
устройствен план (ОУП) на гр. Кърджали.

БРОЙ 105

8957

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 187
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
с идентификатор № 40909.19.63 по кадастралната
карта на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

8958

Председател:
Р. Мустафа

БРОЙ 105
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РЕШЕНИЕ № 188
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 013035 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Гняздово, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

8959

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 189
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 34, кадастрален район 303 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

8960

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 191
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на неурегулирани поземлени имоти
с идентификатори № 40909.15.37 и № 40909.15.38
по кадастралната карта на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
8962
РЕШЕНИЕ № 192
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 80, кадастрален район 50 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Опълченско,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
8963

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 190
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 294, кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Резбарци,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

8961

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 193
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 016023 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Глухар, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
8964
РЕШЕНИЕ № 194
от 7 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 016024 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Глухар, община Кърджали.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

8965

Председател:
Р. Мустафа

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
ЗАПОВЕД № 958
от 13 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета,
чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Решение № 195 от
4.11.2013 г. на Общинския съвет – гр. Лозница,
нареждам преобразуване на ЦДГ „Осми март“,
с. Бели Лом, ЦДГ „Пролет“, с. Веселина, ЦДГ
„Здравец“, с. Гороцвет, ЦДГ „Росна китка“, с.
Ловско, ЦДГ „Весело детство“, с. Синя вода,
ЦДГ „Славейче“, с. Сейдол, ЦДГ „Детелина“, с.
Трапище, и ЦДГ „Радост“, с. Чудомир, във филиали на ЦДГ „Веселие“, гр. Лозница, считано
от датата на обнародване на заповедта на кмета
на общината в „Държавен вестник“.

8926

Кмет:
А. Хашимов

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 789
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 360 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 21 от
9.10.2013 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява следния подробен устройствен план на
територията на община Силистра: „ПУП – изменение на план за регулация и изработване на план
за застрояване за квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 89, 98, 99, 100, 109,
110, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 132, 138, 189, 190, 196, 197, 198, 199 и 203
по плана за регулация на гр. Силистра, одобрен
с Решение № 1059 от 27.07.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Силистра.

8900

Председател:
Д. Генов

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 95
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
§ 124, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и Заповед № 249 от 18.10.2012 г. на кмета на
община Стамболийски Общинският съвет – гр.
Стамболийски, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за ПИ 020003 и
ПИ 020004 по КВС на с. Куртово Конаре, община
Стамболийски.
В план регулации – от ПИ 020003 и ПИ
020004 се образува нов УПИ 020003, 004 – склад
за строителни материали, дърва и въглища с
обслужващ магазин и офис, по сини и червени
линии и надпис в син цвят.
В план застрояване – за новообразувания УПИ
020003, 004 – склад за строителни материали,
дърва и въглища с обслужващ магазин и офис,
се предлага свободно застрояване, разположено
в рамките на ограничителните линии, показани
с плътен червен пунктир и коти в черно. Устройствената зона е „Пп“ със следните градоустройствени показатели: Пзастр < 80 %, Кинт < 2,5,
Кота корниз < 10 м, Позел > 40 %, от които 1/3
дървесна растителност.
В ПП се одобряват план-схемите за водоснабдяване и електроснабдяване.
Заинтересуваните страни имат право да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Стамболийски
до Административния съд – Пловдив.

8883

Председател:
Н. Дочев

329. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 ноември 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5957783
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2301367
Инвестиции в ценни книжа
19687811
Всичко активи:
27946961
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
9553524
Задължения към банки
7055432
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4692803
Задължения към други депозанти
1624937
Депозит на управление „Банково“
5020265
Всичко пасиви:
27946961
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 ноември 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
32612
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1443305
Дълготрайни материални и
нематериални активи
160287
Други активи
6825
Депозит в управление „Емисионно“
5020265
Всичко активи:
6663294
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2684933
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Други пасиви
28679
Всичко задължения
2713612
Основен капитал
20000
Резерви
3849925
Неразпределена печалба
79757
Всичко собствен капитал:
3949682
Всичко пасиви:
6663294
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
8982
331. – 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
0,02 на сто, считано от 1 декември 2013 г.
8981
38. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52,
ал. 5 ПЗР на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 148, ал. 3 (в редакцията
му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) и ал. 4 във връзка с чл. 145, ал. 2
(в редакцията му преди изменение и допълнение
на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 143, ал. 1,
чл. 144, ал. 1 – 3 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е издал Разрешение за строеж № РС-68 от
20.11.2013 г. за строеж: „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от
Трансевропейската железопътна мрежа“. Позиция
3: „Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив в границите край стрелка
№ 3 (км 138+755) по път № 1 и начало на стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западната
гърловина на гара Стамболийски до началото
на стрелка № 2 (км 154+564) по път № 1 и край
стрелка № 4 (км 154+606) по път № 2 на западната гърловина на гара Пловдив, включително
гара Тодор Каблешков“ по етапи, както следва:
Етап I – модернизация на железопътен участък
№ 1 – от км 138+880 до км 146+335 – междугарие
Стамболийски – Тодор Каблешков; Етап II – модернизация на железопътен участък № 2 – от км
146+335 до км 147+741 – гара Тодор Каблешков;
Етап III – модернизация на железопътен участък
№ 2 – от км 147+741 до км 154+302 – междугарие
Тодор Каблешков – Пловдив; Етап IV – контактна
мрежа от км 146+335 до км 147+741 – гара Тодор
Каблешков; Етап V – модернизация на големи
съоръжения от гара Стамболийски до гара Пловдив на територията на общини Стамболийски,
„Родопи“ и Пловдив, област Пловдив, в обхвата
на собствеността на ДП „НКЖИ“ и в обхвата
на територията, отредена за жп инфраструктура
съгласно действащите ПУП с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
8923
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35. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), чл. 148, ал. 3, т. 2 и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2 и чл. 152, ал. 2 във връзка с чл. 143, ал. 1
и 2 и чл. 144, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 ЗУТ е издадено
Разрешение за строеж № РС-67 от 20.11.2013 г.
на ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ за обект: „Модернизация на
железопътен участък Септември – Пловдив – част
от Трансевропейската железопътна мрежа“: Етап
1 – Позиция 1: „Модернизация на железопътната
отсечка Септември – Пазарджик в границите от
начало на стрелка № 2 (км 102+014) по път № 1
и край стрелка № 6 (км 102+070) по път № 2 на
западна гърловина на гара Септември до край
стрелка № 5 (км 119+624) по път № 1 и край
стрелка № 1 (км 119+692) по път № 2 на източна
гърловина на гара Пазарджик, включително гарите
Септември и Пазарджик“, обхващаща следните подетапи: Подетап I – модернизация на железопътен
участък № 21 – от км 101+743 до км 103+640 – гара
Септември; Подетап II – модернизация на железопътен участък № 22 – от км 103+640 до км
118+150 – междугарие Септември – Пазарджик;
Подетап III – модернизация на железопътен участък № 23 – от км 118+150 до км 119+930 – гара
Пазарджик; Подетап IV – контактна мрежа в
гара Септември; Подетап V – контактна мрежа в
гара Пазарджик; Подетап VI – модернизация на
големи съоръжения Септември – Пазарджик. Етап
ІІ – Позиция 2: „Модернизация на железопътната
отсечка Пазарджик – Стамболийски в границите
от край стрелка № 5 (км 119+624) по път № 1 и
край стрелка № 1 (км 119+692) по път № 2 на
източна гърловина на гара Пазарджик до край
стрелка № 3 (км 138+755) по път № 1 и начало
стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западна гърловина гара Стамболийски, включително
гарите Огняново и Стамболийски“, обхващаща
следните етапи: Подетап I – модернизация на
железопътен участък № 24 – от км 119+930 до
км 127+466 междугарие Пазарджик – Огняново;
Подетап II – модернизация на железопътен участък № 25 – от км 127+466 до км 128+556 – гара
Огняново; Подетап III – модернизация на железопътен участък № 26 – от км 128+556 до км
137+241 – междугарие Огняново – Стамболийски;
Подетап IV – модернизация на железопътен участък № 27 – от км 137+241 до км 138+878 – гара
Стамболийски; Подетап V – контактна мрежа в
гара Огняново; Подетап VI – контактна мрежа в
гара Стамболийски; Подетап VII – модернизация
на големи съоръжения Пазарджик – Стамболийски. Разрешението за строеж е с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването му.
8924
10. – Югозападният университет „Неофит
Рилск и“ – Благоевград, обявява конк у рс за
професор по 3.6. Право (Международно право
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и международни отношения) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел.
(073) 588 566.
8930
96. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за доценти по:
професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.25. „Технология
на композитните материали“ – един; професионално направление 5.10. Химични технологии,
научна специалност 02.22.02. „Технология за
пречистване на водите“ – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, к/с Славейков, бул.
Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715-725.
8984
750. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав
в Република България обявява конкурси за заемане
на следните академични длъжности: професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Обща хирургия“ – един за
Факултета по медицина, Катедрата по обща и
оперативна хирургия и Първа клиника по хирургия
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, – Варна; доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология: научна специалност „Ортодонтия“ – един
за Факултета по дентална медицина, Катедрата
по протетична дентална медицина и ортодонтия;
научна специалност „Лицево-челюстна хирургия“ – един за Факултета по дентална медицина,
Катедрата по орална, лицево-челюстна хирургия
и спец. образна диагностика; главен асистент в
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика: професионално
направление 4.3. Биологически науки, научна
специалност „Микробиология“ – един за Факултета по фармация, Катедрата по предклинични и
клинични науки; професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност „Аналитична химия“ – един за Факултета по фармация,
Катедрата по химия, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Варна,
ул. Марин Дринов 55, ет. 4, стая 416, тел. 052/677033 и 052/677-032.
8985
18. – Медицинският университет – Пловдив,
обвява конкурси за академична длъжност доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионални направления: 7.1.
Медицина по: Ото-рино-ларингология към Катедрата по ушни, носни и гърлени болести – един;
Съдова хирургия към Катедрата по сърдечносъдова хирургия – един; 7.4. Обществено здраве
по Медико-санитарна защита към Катедрата по
епидемиология и МБС, секция „Медицина на
бедствените ситуации“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават лично в
ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов
15а, 4002 Пловдив, справки – тел. (032) 602-224,
имейл адрес: nauchen.otdel@gmail.com.
8986
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102. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори № 12084.2750.8,
№ 12084.2750.9, № 12084.2750.10, № 12084.2750.14,
№ 12084.2750.15, № 12084.2750.16 и № 12084.2671.1,
м. Равнище и м. Килказ (бул. Ломско шосе), землища на с. Волуяк и с. Мрамор, кв. 59, УПИ I,
II, III, IV, кв. 59а, УПИ I; улици: от о.т. 220в до
о.т. 259; от о.т. 231 до о.т. 243; по о.т. 235-236-237238-239-240-241; по о.т. 238-260; изменение на план
за регулация на м. Волуяк (бул. Ломско шосе)
от о.т. 100а-100б до о.т. 220в-231; план-схеми на
техническата инфраструктура, които са изложени
в район „Връбница“. Заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Връбница“.
8922
745. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Външно ел. захранване на базова станция
на „МобилТел“ BGS 0268 в ПИ 065076“, преминаващо през имоти ПИ 000011 и ПИ 000018 – полски
пътища, представляващи общинска собственост,
в местността Калдъръм, землище с. Трояново,
община Камено, област Бургас. Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТСУОС“, Община
Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до дирекция „УТСУОС“ при
Община Камено в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8941
16. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че са изработени проекти на
ПУП – парцеларни планове за трасе на напорен
тръбопровод и трасе на присъединителен кабел
20 kV към МВЕЦ „Чучулига“ в имот 076006, м.
Ормана, землище с. Кулата. Трасетата и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски
поземлени имоти в масиви по КВС, като имотите
и сервитутите са подробно описани и са неразделна част към ПУП – ПП, както следва: за трасе
на напорен тръбопровод – имоти: 000254, 000257,
093019, 093018, 000251, 000368, 000116; за трасе
на присъединителен кабел 20 kV от ел. провод в
имот № 068001 – имоти: 000471, 000226, 000252,
082001, 000253, 000482, 000484, 000368, 000116.
Проектите се намират в сградата на кметство
с. Кулата, община Петрич. В едномесечен срок
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите за подробен устройствен план до общинската
администрация.
8989

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване по адм. д. № 638/2013 г., с което са
оспорени разпоредбите на чл. 67, ал. 3, чл. 67,
ал. 4 и чл. 67 (4б) от приложение № 1 и т. 10.3
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от приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Варна,
като производството по делото е насрочено за
6.02.2014 г. от 13,30ч.
8937
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
XIII състав, съобщава на Улд Ахмед Мохамед,
гражданин на Мавритания, роден на 18.03.1972 г.,
чужденец, постоянно пребиваващ в Република
България, с неизвестен адрес, че има заведено
гр.д. № 3417/2013 г. от Юлия Евгениевна Мохамед
с постоянен адрес Бургас, ул. Гладстон 67, ет. 6,
ап. 12, за иск по чл. 49 СК. Указва на ответника Улд Ахмед Мохамед, че следва да се яви в
двуседмичен срок в Районния съд – Бургас, ул.
Александровска 101, за изпълняване процедурата по чл. 131 ГПК (връчване на искова молба и
приложенията към нея и разпореждане на БРС
№ 10301 от 8.05.2013 г.).
8939
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
Х състав, призовава Оксана Анатолиевна Драганова-Хомченко с последен адрес гр. Добрич,
ул. Хан Аспарух 20, вх. А, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.01.2014 г.
в 11 ч. като ответница по гр. д. № 3640/2013 г.,
заведено от Драгомир Е. Драганов, за да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8987
Софийският районен съд, 44 състав, призовава
Асен Владимиров Джамджиев с последен адрес
София, ул. Неофит Рилски 6, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.02.2014 г. в 15 ч.
като ответник по гр. д. № 7279/2004 г., заведено
от Майя Роберт Михайлова, за иск по чл. 108,
ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8928
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 87 състав, уведомява Тимоти Джон
Кели, роден на 10.04.1965 г. в гр. Сейнт Питъсбърг,
Флорида, САЩ, че има качеството на ответник по
гр. д. № 17345/2013 г. по описа на СРС, ІІІ гр. о.,
87 състав, образувано по предявен иск за развод
от Мария Евгениева Павлова-Кели, като му се
указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
канцеларията на СРС, ІІІ гр. о., за връчване на
книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
8938
Шуменският районен съд, гражданска колегия,
ІІ състав, на основание чл. 48, ал. 1 уведомява
Хадия (Ахмед) Ал-Бакара, либийски гражданин,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в деловодството на съда
за връчване на книжата по бр. д. № 3150/2013 г.
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, заведено от
Кремена Маринова Петкова от Шумен, ул. Ген.
Драгомиров 44, вх. 1, ет. 8, ап. 28. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа с назначен особен представител.
8929
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 1661/97 г.
за политическа партия „Съюз на демократичните
сили“, както следва: вписва като председател и
представляващ ПП „Съюз на демократичните
сили“ Божидар Цецов Лукарски; заличава като
председател и представляващ ПП „Съюз на демократичните сили“ Емил Станев Кабаиванов;
заличава като председател на Контролния съвет
на ПП „Съюз на демократичните сили“ Божидар
Цецов Лукарски; вписва промени в устава на Съюза
на демократичните сили, приети на проведена на
6.07.2013 г. Национална конференция на ПП „Съюз
на демократичните сили“; политическа партия
„Съюз на демократичните сили“ се представлява
от председателя Божидар Цецов Лукарски.
8909

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза „Национален клуб на привържениците на „Левски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо отчетно-изборно
събрание на членовете на 10.01.2014 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението на адрес София, община Столична, район „Подуяне“, ул. Тодорини
кукли 47, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на сдружението и доклад на счетоводителя на сдружението за годишния счетоводен
отчет през 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността им през 2009 г.,
2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.; 3. освобождаване
от длъжност на Кирил Петров Стоянов като член
на УС; 4. избиране на нов член на управителния
съвет; 5. разни: ОСА приема направените предложения в точка разни. 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 и може да се проведе колкото
и членове да се явят. Членовете се легитимират
с представяне на лична карта. Всеки член може
да бъде представляван от пълномощник. Писмените материали по дневния ред за събранието са
на разположение на членовете в седалището на
сдружението в София, община Столична, район
„Подуяне“, ул. Тодорини кукли 47.
8932
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българо-скандинавска търговска камара“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на камарата на 27.01.2014 г.
в 16 ч. в София, ул. Гурко 1, Грандхотел „София“,
при следния дневен ред: 1. избор на секретар на
общото събрание; 2. избор на преброител на общото
събрание; 3. доклад за дейността на камарата от
23.10.2012 г. до 22.10.2013 г.; 4. финансов отчет на
камарата за 2012 г.; 5. промяна в структурата на
членския внос; 6. бюджет на камарата за 2014 г.;
7. промяна на седалището и адреса за кореспонденция; 8. разни. Поканват се всички членове на
камарата да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на членовете на
адреса на камарата и на интернет страницата на
камарата: www.bg-nоrd.org. При липса на кворум на
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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
членове на камарата.
8997
11. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
„Св. Наум Охридски“/сдружение на родителите
на учениците при 57 СОУ“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 25.01.2014 г. в 17 ч. в София, ул.
Доктор Калинков 40, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението
през 2013 г.; 2. вземане на решение за прекратяване на сдружението и ликвидация.
8933
14. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шахмат „Локомотив“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на членовете на клуба на 29.01.2014 г.
в 17 ч. в София, бул. Рожен 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за състезателната 2013 г.; 2. финансов отчет за
дейността на клуба за 2013 г.; 3 освобождаване от
длъжност и отговорност на досегашния управителен съвет на клуба; 4. избор на председател и
управителен съвет; 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.
8973
255. – Управителният съвет на училищното
настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 11.02.2014 г.
в 18 ч. в София, ж.к. Дружба, III микрорайон,
учителската стая на 163 основно училище „Черноризец Храбър“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за периода
2007 – 2013 г.; 2. освобождаване на членовете на
УС и избор на нови; 3. предложение за промяна
в устава на сдружението; 4. избор на контролна
комисия; 5. приемане на програма за дейността
на сдружението; 6. определяне на размера на
членския внос; 7. други.
8988
40. – Управителният съвет на ФК „Юнак –
2000“, гр. Ардино, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.02.2014 г. в 17 ч. в
заседателната зала на ОбС – гр. Ардино, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
и изключване от членство; 2. отчет на ръководството за изтеклия период; 3. освобождаване от
отговорност на председателя и членовете на УС
и КС; 4. избор на членове на УС и КС; 5. разни.
8996
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Хокей на трева“, гр. Бяла, област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
1.02.2014 г. в 14 ч. в заседателната зала на Община
Бяла при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СКХТ Бяла за 2013 г.; 2. приемане на нови
членове; 3. избор на председател и управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същата
дата и същото място от 15 ч.
8991
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17. – Управителният съвет на СНЦ „Българска транспортна камара“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ отправя покана към членовете на
сдружението за провеждане на общо събрание на
31.01.2014 г. в 9 ч. в офиса на сдружението – Варна
9010, ул. Димитър Икономов 23 (тел. 511211, факс
505513), при следния дневен ред: 1. разглеждане и
приемане на годишните отчети на управителния
съвет и този за извършената дейност от камарата
за периода 2008 – 2013 г.; 2. разглеждане и приемане на бюджета за 2014 г. на камарата; 3. други
поставени в негова компетентност от закона или
устава. Писмените материали, свързани с дневния
ред на събранието, са на разположение на адреса
на управление на камарата и се предоставят на
всеки член при поискване.
8972
8. – Управителният съвет на ОСНЦ „Пламък
на надеждата“, Камено, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение на УС с протокол № 4 от
22.11.2013 г. свиква отчетно-изборно събрание
на дружеството на 10.02.2014 г. в 9 ч. в сградата
на Клуба на Гражданска отбрана – Камено, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за 2013 г.;
2. годишен финансов отчет за 2013 г.; 3. проектопрограма на дейностите за 2014 – 2019 г.; 4.
проектобюджет за 2014 г.; 5. промени в устава;
6. избор на комисии за проектопредложение и
преброяване; 7. избор на УС. 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 независимо от броя на
присъстващите.
8995
12. – Учредителният комитет на сдружение
за напояване „Бели Лом“, гр. Лозница, община
Лозница, област Разград, на основание чл. 10,
ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09-230 от 3.04.2013 г.
на зам.-министъра на земеделието и храните
относно откриване на процедура за учредяване
на сдружение за напояване „Бели Лом“, гр. Лозница (ДВ, бр. 41 от 2013 г.), с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
хидромелиоративната инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни системи
и съоръжения, доставяне и разпределение на
водата за напояване, отвеждане на излишната
вода от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи,
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици, отправя покана към всички собственици и
ползватели на земеделски земи в землищата на
гр. Лозница, с. Ловско, с. Крояч, с. Синя вода, с.
Манастирци, с. Студенец и с. Трапище, попадащи
в територията на сдружението, да присъстват
на учредителното събрание на сдружението на
8.02.2014 г. в 10 ч. в салона на Читалище „Димо
Арсов“ – с. Ловско, което ще се проведе при
следния дневен ред: 1. установяване спазени ли
са изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН;
2. вземане на решение по отчета на учредителния
комитет за освобождаването му от отговорност; 3.
вземане на решение за учредяване на сдружението
и приемане на устава му; 4. избиране на органи
за управление на сдружението. Материалите по
дневния ред на учредителното събрание се намират в кабинет № 204 в сградата на общинската
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администрация – гр. Лозница, ул. Васил Левски 6,
и ще бъдат на разположение от 10.01.2014 г. При
липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН
събранието ще се проведе на 2.03.2014 г. в 10 ч. в
салона на Читалище „Димо Арсов“ – с. Ловско,
при същия дневен ред.
8953
722. – Съветът на Адвокатската колегия – Перник, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата
свиква редовно годишно отчетно събрание на
адвокатската колегия на 25 и 26.01.2014 г. в 9 ч. в
сградата на Съдебната палата при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Адвокатския съвет
през 2013 г.; 2. доклад на Контролния съвет; 3. отчет
на Дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет
за 2014 г.; 5. разисквания; 6. избор на делегати за
общо събрание на адвокатите в страната.
8971
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство „Пейо
Яворов“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 14.01.2014 г. в 18 ч. в актовата зала на
СОУ „П. Кр. Яворов“, Пловдив, бул. България 136,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на сдружението през
2013 г.; проект за решение – ОС приема доклада
на УС за дейността на сдружението през 2013 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на сдружението за 2013 г.; проект за решение – ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението за 2013 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през
2013 г. и до датата на ОС; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на УС за
дейността им през 2013 г. и до датата на ОС; 4.
освобождаване от длъжност членовете на УС;
проект за решение – ОС освобождава от длъжност
членовете на УС; 5. избор на нов УС; проект за
решение – ОС избира нов УС; 6. освобождаване от
длъжност членовете на контролния съвет; проект за
решение – ОС освобождава от длъжност членовете
на КС; 7. избор на нов контролен съвет; проект
за решение – ОС избира нов контролен съвет;
8. вземане на решение за изменение на устава
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за изменение на устава на сдружението;
9. разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение в офиса на сдружението.
8970
1. – Управителният съвет на сдружение „Национална камара за мода – България“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на камарата на 28.01.2014 г.
в 12 ч. в Пловдив, ул. Княз Ал. І Батенберг 39,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността и
вземане на решения по него; 2. освобождаване
и приемане на нови пълноправни и асоциирани
членове и нов УС; 3. приемане на нов устав и
промяна на статута от НПО в частна полза в
НПО в обществена полза; 4. други. Поканват се
всички пълноправни членове на камарата или техни писмено упълномощени с нотариална заверка
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представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и устава на камарата общото събрание ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8998
46. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 25.01.2014 г. в 9 ч. в зала
„Галерия“ на хотел „Национал палас“ в Сливен,
ул. Великокняжевска 31, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2013 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3.
отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет
на съвета на колегията за следващата финансова
година; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8935
1. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб „Колоездене – Локомотив“, Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 7.02.2014 г. в 15 ч. в Стара
Загора на адрес: Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 112, ет. 2, офис 3, при следния дневен
ред: 1. освобождаване и приемане на членове на
клуба; 2. отчет за дейността на управителния
съвет на сдружението; 3. промяна в адреса на
управление на сдружението; 4. освобождаване на
членове на УС на сдружението и председателя
на УС; 5. промяна в броя на членовете на УС; 6.
избор на членове на УС и на председател на УС
на сдружението; 7. промяна в устава или приемане на нов устав на сдружението; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 16 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение в Стара
Загора, ул. Цар Иван Шишман 60.
8990
14. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Търговище, на основание чл. 81, ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
отчетно събрание на колегията на 25.01.2014 г. в
9 ч. в залата на колегията на ул. Лилия 4, вх. А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през 2013 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет; 3. отчета за дейността
на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на
колегията за финансовата 2014 г.; 5 разни; 6. избор
на делегати за общо събрание на адвокатите в
страната. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8992
87. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на колегията на 25.01.2014 г. в 10 ч. в комплекс
„Фантазия“, парк „Кенана“, Хасково, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през 2013 г.; 2. доклад на контролния съвет
за 2013 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за
2013 г.; 4. приемане на бюджет 2014 г.; 5. избор
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на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната, който ще продължи до 15 ч. същия
ден; 6. разни.
8936
23. – Управителният съвет на Клуба на гълъбовъдите на спортни гълъби „Шумен“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 1.02.2014 г. в 19 ч. в механа
„Канцлера“, гр. Каспичан, при следния дневен
ред: 1. избор на председател поради изтичане
мандата на настоящия; 2. избор на управителен
съвет поради изтичане мандата на настоящия;
3. отчет за изминалата година; 4. промяна на
административния устав. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде
проведено при същия дневен ред на 1.02.2014 г.
в 20 ч. на посочения адрес.
8931
1. – Управителният съвет на ЛРС „Ловно-рибарско дружество“ – Якоруда, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.01.2014 г. в
17 ч. в малкия читалищен салон при Читалище
„Светлина – 1907“ – гр. Якоруда, ул. Цар Борис
ІІІ № 1, при следния дневен ред: 1. прием на
нови членове в ЛРД – Якоруда; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. избор на нов контролен
съвет; 4. избор на председател на управителния
съвет; 5. приемане на промени в устава на дру-
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жеството; 6. приемане на програма за работата и
дейността на сдружението през 2014 г.; 7. приемане
на решение за членство в НЛРС; 8. 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.
8974
3. – Управителни ят съвет на Сдружение
на земеделските производители „Съединение“,
с. Прибой, община Радомир, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на сдружението свиква
по своя инициатива общо събрание на сдружението
на 3.02.2014 г. в 8 ч. в канцеларията на седалището
на сдружението в с. Прибой, община Радомир,
област Перник, при дневен ред: приемане на
изменения и допълнения в устава на Сдружение
на земеделските производители „Съединение“, с.
Прибой, община Радомир, област Перник. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно в
9 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите. Подготвеният от УС проект на решение за промяна на
устава на сдружението ще бъде на разположение
на членовете в седалището на сдружението от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ на
поканата за свикване на общото събрание. При
поискване той ще се представя на всеки член.
8993

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
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