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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 239 от 4 септември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите
на общините за 2015 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма „На училище без отсъствия“, одобрена с Решение № 299
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одобряване на национални програми за
развитие на средното образование
 Постановление № 241 от 4 септември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени
разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
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 Постановление № 244 от 4 септември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на финансите за 2015 г.
и на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори за 2015 г.
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 Постановление № 245 от 4 септември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
 Постановление № 246 от 7 септември 2015 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293
на Министерския съвет от 2011 г.
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2015 г. за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Камен дол“, участъци „Запад“ и
„Изток“, разположено в землището
на село Смирненски, община Ветово, област Русе, на „Стоун Локъл
Груп“ – ООД, Ветово
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находище „Бялата скала“, разположено в землището на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен, на „Водно
строителство 2000“ – АД, Плевен
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на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и доломити, от находище „Кереч
Търла“, участък „Кереч Търла – запад“
и участък „Кереч Търла – изток“, разположено в землището на с. Едрево,
община Николаево, и в землищата на
с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора,
на „АС – Стоунс“ – ООД, Пловдив
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Министерство
на образованието и науката
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за условията и реда за провеждане на
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договор непосредствено извършват
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „На училище без отсъствия“,
одобрена с Решение № 299 на Министерския
съвет от 2015 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 732 790 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансиране на дейности, изпълнявани от общински
училища по Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в
предучилищното възпитание и подготовка и
в училищното образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държав-

ния бюджет на Република България за 2015 г.
във връзка с т. 3 от Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
национални програми за развитие на средното
образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Трансфери по бюджетите на общините за финансиране на дейности, изпълнявани от общински
училища по Национална програма „На училище
без отсъствия“, мярка „Без свободен час“

Област

Община

Общо одобрени средства
за периода
1.11.2014 г. –
28.02.2015 г.

Благоевград

Банско

3 412

Благоевград

Благоевград

11 876

Благоевград

Гоце Делчев

3 055

Благоевград

Кресна

1 959

Благоевград

Струмяни

1 715

Благоевград

Хаджидимово

5 161

Бургас

Бургас

Бургас

Несебър

620

Бургас

Руен

312

Бургас

Созопол

Варна

Аксаково

Варна

Белослав

Варна

Варна

Варна

Вълчи дол

Варна

Дългопол

800

Варна

Провадия

5 516

Варна

Суворово

22 367

557
3 805
877
47 565
1 535

2 557

Велико Търново Велико Търново

13 233

Велико Търново Горна Оряховица

6 615

Велико Търново Златарица
Велико Търново Лясковец

836
1 251

Велико Търново Павликени

3 236

Велико Търново Полски Тръмбеш

1 724

Велико Търново Свищов

2 793

Велико Търново Стражица

1 374
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Община

Видин

Брегово

Видин

Видин

Враца

Борован

Враца

Бяла Слатина

Враца

Враца

Враца
Враца
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Област

Общо одобрени средства
за периода
1.11.2014 г. –
28.02.2015 г.

Общо одобрени средства
за периода
1.11.2014 г. –
28.02.2015 г.

Община

890

Пазарджик

Панагюрище

1 909

4 661

Пазарджик

Ракитово

398

661

Пазарджик

Септември

469

4 116

Пазарджик

Стрелча

413

10 417

Перник

Брезник

396

Козлодуй

4 603

Перник

Земен

259

Криводол

3 418

Перник

Ковачевци

376

Враца

Мездра

5 336

Перник

Перник

15 775

Враца

Мизия

1 218

Перник

Радомир

3 039

Враца

Оряхово

2 186

Плевен

Белене

Враца

Роман

1 050

Плевен

Гулянци

1 173

Враца

Хайредин

Габрово

Габрово

1 743

Плевен

Долна
Митрополия

1 355

Габрово

Дряново

833

Плевен

Долни Дъбник

1 193

Габрово

Севлиево

1 546

Плевен

Левски

2 870

Добрич

Балчик

590

Плевен

Плевен

12 811

741

Плевен

Червен бряг

Плевен

Кнежа

581

Добрич

Генерал Тошево

Добрич

Добрич

16 130

Добрич

Каварна

1 706

Пловдив

Асеновград
Брезово

474

3 673
217
7 375

Добрич

Тервел

461

Пловдив

665

Добрич

Шабла

889

Пловдив

Калояново

2 522

Кърджали

Кирково

448

Пловдив

Карлово

6 155

Кричим

917

Кърджали

Крумовград

3 767

Пловдив

Кърджали

Кърджали

7 904

Пловдив

„Марица“

1 281

Кърджали

Момчилград

35

Пловдив

Пловдив

44 478

769

Пловдив

Първомай

3 003
3 583

Кюстендил

Бобов дол

Кюстендил

Дупница

6 350

Пловдив

Раковски

Кюстендил

Кюстендил

6 919

Пловдив

„Родопи“

860

Кюстендил

Невестино

328

Пловдив

Садово

287

Кюстендил

Сапарева баня

493

Пловдив

Стамболийски

266

Ловеч

Априлци

Ловеч

Ловеч

Ловеч

63

Пловдив

Съединение

392

4 862

Пловдив

Хисаря

567

Луковит

456

Пловдив

Сопот

1 546

Ловеч

Тетевен

2 037

Разград

Кубрат

1 547

Ловеч

Троян

4 543

Разград

Лозница

2 195

Монтана

Берковица

1 073

Разград

Разград

3 758

Монтана

Вършец

2 248

Монтана

Лом

Монтана

Разград

Цар Калоян

802

Русе

Ветово

Монтана

7 540

Русе

Русе

Пазарджик

Белово

1 404

Русе

Сливо поле

Пазарджик

Брацигово

756

Русе

Ценово

Пазарджик

Велинград

5 601

Силистра

Дулово

Пазарджик

Пазарджик

16 525

Силистра

Силистра

693
1 241
23 587
1 420
84
544
6 318
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Област

Общо одобрени средства
за периода
1.11.2014 г. –
28.02.2015 г.

Общо одобрени средства
за периода
1.11.2014 г. –
28.02.2015 г.

Община

Силистра

Тутракан

1 609

Хасково

Тополовград

Сливен

Котел

1 727

Хасково

Харманли

Сливен

Нова Загора

4 758

Хасково

Хасково

Сливен

Сливен

13 214

Шумен

Велики Преслав

Сливен

Твърдица

2 110

Шумен

Венец

2 340

Смолян

Девин

2 875

Шумен

Върбица

2 362

Смолян

Златоград

482

Шумен

Каспичан

1 472

Смолян

Мадан

1 922

Шумен

Никола Козлево

1 679

Смолян

Неделино

1 649

Шумен

Нови пазар

Смолян

Рудозем

2 919

Шумен

Шумен

Смолян

Смолян

6 060

Ямбол

Болярово

Смолян

Чепеларе

251

Ямбол

Елхово

1 176

София-град

Столична

99 172

Ямбол

Стралджа

1 570

София област

Божурище

1 615

Ямбол

„Тунджа“

София област

Ботевград

1 738

Ямбол

Ямбол

София област

Годеч

189

София област

Горна Малина

526

София област

Етрополе

2 821

София област

Правец

2 163

София област

Самоков

София област

Своге

2 475

София област

Сливница

1 179

София област

Челопеч

224

Стара Загора

Братя Даскалови

511

Стара Загора

Гурково

273

Стара Загора

Казанлък

Стара Загора

Мъглиж

Стара Загора

Николаево

1 266

Стара Загора

Павел баня

2 046

Стара Загора

Раднево

1 694

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Чирпан

3 168

Търговище

Антоново

1 531

Търговище

Омуртаг

3 413

Търговище

Опака

Търговище

Попово

Търговище

Търговище

8 266

Хасково

Димитровград

6 839

Хасково

Минерални бани

Хасково

Свиленград

3 894

Хасково

Симеоновград

1 573

671

14 867
504

21 360

420
995

187

613
2 376
12 473
965

1 428
18 478
574

378
14 216

ОБЩО:

732 790

6006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдени разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството на
културата за 2015 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“
с 43 159 лв., бюджетна програма „Опазване
и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ – 43 159 лв.;
2. намаляване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“ с 30 340 лв., бюджетна програма
„Филмово изкуство“ – 30 340 лв.;
3. намаляване на у твърдените разходи
по бюджетна програма „Администрация“ с
60 000 лв.;
4. увеличаване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“
с 30 340 лв, бюджетна програма „Опазване
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и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ – 30 340 лв.;
5. увеличаване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“ със 103 159 лв., в т. ч. по:
а) бюджетна програма „Популяризиране на
българската култура в чужбина“ – 43 159 лв.;
б) бюд же т на п р ог ра ма „Обу чен ие на
кадри в областта на изкуството и културата“ – 60 000 лв.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на културата за 2015 г. и
да уведоми министъра на финансите.

„§ 4а. Разпоредбите на раздел IX не се
прилагат за еднолични търговски дружества
с държавно участие в капитала, чийто основен предмет на дейност е управление на
финансови инструменти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове и други инициативи
на Европейския съюз.“

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

6008

6007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала, приет с Постановление № 112
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.;
Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103
от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и
72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г., бр. 49 от 2013 г.
и бр. 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 13б ал. 2 се изменя така:
„(2) Правилата по приложение № 3 не се
прилагат от търговски дружества с държавно участие в капитала, които са кредитни
или финансови институции по смисъла на
Закона за кредитните институции или чийто
основен предмет на дейност е управление на
финансови инструменти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове и други инициативи
на Европейския съюз.“
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за структурни промени в системата на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. (1) Преобразува Центъра
за спешна медицинска помощ – Софийска
област, чрез вливане в Центъра за спешна
медицинска помощ – София.
(2) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на Центъра за спешна
медицинска помощ – Софийска област, преминават към Центъра за спешна медицинска
помощ – София.
(3) Трудовите правоотношения на работещите в Центъра за спешна медицинска помощ – Софийска област, се уреждат съгласно
чл. 123 от Кодекса на труда.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 35, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджетите на Министерството на финансите
за 2015 г. и на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 634 000 лв. по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
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(2) Разходите в размер 324 000 лв. да се
осигурят за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за 2015 г.
(3) Разходите в размер 310 000 лв. да се
осигурят чрез преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2015 г.
(4) Със сумата по ал. 2 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на финансите за 2015 г. по „Политика в областта на ефективното събиране на всички
д ържавни п ри ходи“, бюд жет на п рог рама
„А дминистриране на държавните приходи“,
в т.ч. показател „Персонал“ – 192 000 лв.
(5) Със сумата по ал. 3 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на финансите за 2015 г. по „Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда
на стоки, изпиране на пари и финансиране
на тероризма“, бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“, в т.ч.
показател „Персонал“ – 310 000 лв.
(6) Със сумата в размер 132 000 лв. да
се увеличат показателите по чл. 9, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2015 г.
в размер 115 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2015 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
за 2015 г. и показателите по чл. 43, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 3. Председателят на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори да извърши съответните промени по
бюджета на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2015 г. и
по централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 80, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и
на председателя на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори .
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2015 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по Политика в областта на устойчивите и прозрачни
публични финанси, бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“,
с 10 000 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) Политика в областта на ефективното
с ъби ра не на вси ч к и д ърж а вн и п ри ход и,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавните приходи“, с 5 650 000 лв.;
б) Политика в областта на защитата на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма, бюджетна
програма „Митнически контрол и надзор
(нефискален)“, с 4 350 000 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на финансите за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

ВЕСТНИК

се създава ред:
„

за изменение и допълнение на Наредбата
за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм.,
бр. 97 от 2013 г.)

-

4 - й о д о - 2 , 5 - д и м е токси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин
(25I-NBOMe)
(2-C-I-NBOMe)

“
„

„

се създава ред:
-

1- п е н т и л - N - (т р и цикло[3.3.1.1 3,7 ]дек1- и л) -1 H - и н д о л 3-карбоксамид

Кетобемидон

-

„
-

N-(1-(2-хидрокси-2Бета-хидроксифен- ф е н и л - е т и л ) - 4 танил
п и пери д и л)-N-ф е нилпропанамид
“

се създава ред:
-

BB-22
(QUCHIC)

3. След ред

1 - [4 - (3 - х и д р о к с и ф е н и л)-1- м е т и л- 4 пиперидил]пропан1-он
“

„

-

Кокаин

“

в колона 3 думата „индол“ се заменя с „индазол“.
2. След ред

2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-мето к с и б е н з и л) е т а н амин

5. След ред

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1
се п ра вя т следни т е изменен и я и доп ъ лнения:
1. На ред
N-(1-адамантил)-1пентил-1H-индазол3-карбоксамид
(APINACA)
(AKB48)

БРОЙ 70

Метил (1R,2R,3S,5S)3 - (б е н з о и л о к с и) 8 ме т и л- 8 -а з аби ц и кл о [3 . 2 .1] о к т а н -2 карбоксилат
“

6. След ред
„
-

5-метокси-алфамеМетоксиметилендит и л-3,4 -(ме т и ленокси-амфетамин
диокси)фенилeтил(MMDA)
амин
“

се създава ред:
„

х и н о л и н - 8 - и л -1 (ц и к л о х е к с и л м е т и л) -1 H - и н д о л -3 карбоксилат

-

“

5-метокси-N-метилN-изопропилтриптамин
(5-МеО-MIPT)

N - [ 2 - (5 - м е т о к с и 1 H - и н д о л -3 - и л)
етил]-N-метилпропан-2-амин
“

7. След ред

„

„
-

1, 3 -д и ме т и ла м и л4 - м е т и л хе к с а н-2 амин
амин
(DMAA)
“

-

се създава ред:

1-(5-флуорпентил)3-(нафтален-1-оил)
индол
(AM-2201)

[(5 -фл уорпен т и л)1 Н- и н д о л -3 - и л](нафтален-1-ил)метанон
“

„

се създават редове:
-

N-{[1-(диметиламин о) ц и к л о х е к с и л ]
ме т и л}-3,4 -д и х ло робензамид
(AH-7921)

4. След ред

3,4 -д и х ло р о -N-{[1(диметиламино)цик лохекси л]ме т и л}бензамид

„

-

1-(5-флуорпентил)8-хинолинил естер1H-индол-3-карбоксилова киселина
(5-F-PB-22)

Х и н о л и н - 8 - и л -1 (5 - ф л у о р п е н т и л) 1 H-и н д о л -3 -к а р б оксилат

-

5-F-NNEI
(5-флуоро MN-24)

1-(5-флуорпентил)N-(нафтален-1-ил)1 H-и н д о л -3 -к а р б оксамид

“

„
Етрипт- А лф а- е т и л т ри п т - 1-(1H-индол-3-ил)буамин
амин
тан-2-амин

“

“
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§ 2. В приложение № 2 към чл. 3, т. 2 ред
„
-

Кокаин

Ме т и л[3β-(б ен з о ло к с и ) т р о п а н - 2 βкарбоксилат]
“

се заличава.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 3, т. 3 се
правят следните допълнения:
1. След ред
„
Золпидем

-

се създава ред:

N,N-Диметил-2-[6ме т и л-2-(p-т ол и л)
имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]ацетамид
“

„

Зопиклон

„

-

2. След ред

Циклобарбитал

-

се създава ред:

( R S ) -7 - о к с о - 6 - (5 хлоропиридин-2-ил)6,7-ди х и дро-5H-пироло[3,4-b]пиразин5 -и лов- 4 -ме т и л п ип е р а з и н -1- к а р б оксилат
“

5-(Ц и к лохекс-1- ен1- и л) -5 - е т и л п и р и ми дин-2,4,6(1H,3H,
5H)-трион
“

„

Цинолазепам

-

( R S)-3 -[3 - о к с о - 6 (2-флуорофенил)-4х и д р окс и-9 -х ло р о 2 ,5-д иазаби ц и к ло
[5.4 . 0] у н д е к а -5, 8 ,
10,12-т ет раен-2-и л]
пропаннитрил
“

Допълнителна разпоредба
§ 4. С това постановление се осигурява
прилагането на изискванията на Решение
2014/688/ЕС на Съвета от 25 септември 2014 г.
за подлагане на веществата 4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин
(25I-NBOMe) и N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид (AH-7921)
на мерки за контрол (ОВ, L 287/22, 1.10.2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 5. Лицата, извършващи производство,
п р е р аб о т в а н е, с ъ х р а н я в а н е и т ъ р г о в и я
в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотичните вещества
„Зопик лон“ и „Цинолазепам“ и т ърговия
на дребно, както и съхраняване на лекарствени

ВЕСТНИК
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продукти, съдържащи веществата „Зопиклон“
и „Цинолазепам“, да приведат организацията
и дейността си в съответствие с изискванията
на Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите в тримесечен срок
от влизането в сила на постановлението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6036

РЕШЕНИЕ № 679
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Камен
дол“, участъци „Запад“ и „Изток“, разположено в землището на село Смирненски,
община Ветово, област Русе, на „Стоун Локъл
Груп“ – ООД, Ветово
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1
от Закона за концесиите във връзка с чл. 71
ЗПБ, § 63 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за
контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
и мотивирано предложение на министъра
на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Камен дол“, участъци „Запад“ и „Изток“,
разположено в землището на село Смирненски, община Ветово, област Русе. Добивът
се извършва със средства на концесионера
и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
156,2 дка, индивидуализирана с координатите на точките с номера от № 1 до № 18
в координатна система „1970 г.“ съгласно
Приложението. В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Камен дол“,
участъци „Запад“ и „Изток“, както следва:
2.1.1. участък „Запад“ с площ 31,6 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 8 по външния контур на запасите
и ресурсите в координатна система „1970 г.“
съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор;

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

2.1.2. участък „Изток“ с площ 41,6 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 10 по външния контур на запасите в
Координатна система „1970 г.“ съгласно схема
и координатен регистър – неразделна част от
концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните и представянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Стоун
Локъл Груп“ – ООД, Ветово – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0462 от
7 февруари 2013 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете по
т. 7.2.3 от това решение, изготвени въз основа
на мерките и препоръките от Решение № РУ83-ПР от 2012 г. на директора на Регионалната
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа (РПМ).
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични стандарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
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6.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици, от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства
по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
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експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при
обектите, подлежащи на здравна защита,
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25
от 2003 г.);
7.2.1.6. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони съгласно
Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда
за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
7.2.1.7. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Русе, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по
реда на нормативната уредба по околна среда
преди одобряването на проекта от министъра
на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
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обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от РПМ;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от археолог на регионалния
исторически музей по местонахождение на
концесионната площ;
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7.2.9. да осигури наблюдение от археолог
на Регионалния исторически музей – Русе,
при започването на експлоатацията на находището;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията
по т. 1 при условия и по ред, определени с
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, която е резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на
маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени
с концесионния договор, да прекрати едностранно договора при неизпълнение от
страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение или по договора или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнени-
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ето на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както
и неустойки при неизпълнение на всяко едно
непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 3997 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко
от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2 са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът
е длъжен да възстанови техния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните с концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие
по концесията. Формите на неизпълнение,
условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят с концесионния договор.
9. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
концесионното възнаграждение се умножи
по добитото количество подземно богатство
за съответния отчетен период съгласно чл. 1,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне
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на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнообл и цовъч н и мат ериа л и – п ри ложен ие
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127 на
Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон.
Тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
От нача лото на 2013 г. в изпълнение на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98
на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и на Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент
и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение
на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика е сменена
базисната година за Краткосрочната бизнес
статистика, която вече е 2010 г. Съгласно
чл. 11, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1165/98
на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика „на всеки пет години
държавите членки пребазират показателите,
като използват за базови години годините,
които завършват на 0 или 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани на новата
базова година до три години след края на
настоящата нова базова година“.
9.5. Минималният размер на дължимото концесионно плащане за всеки отчетен
период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 2439 лв.
без ДДС, определен на базата на 30 на сто
от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 8130 тона/шестмесечие
добита суровина и предвидените стойности
за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Ра змер ът на кон це сион но т о п лащане по т. 9.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се
п ромен я т с доп ъ л н и т ел но спора зу мен ие
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Ветово част от извършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, определена при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
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10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионни я договор със „Стоу н Локъл
Груп“ – ООД – Ветово, в тримесечен срок
от влизането в сила на това решение.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Камен дол“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4745325.0

9505813.0

2.

4745465.0

9505838.0

3.

4745457.0

9505893.0

4.

4745386.0

9505880.0

5.

4745348.0

9506200.0

6.

4745418.0

9506230.0

7.

4745413.0

9506312.0

8.

4745465.0

9506350.0

9.

4745465.0

9506390.0

10.

4745348.0

9506330.0

11.

4745295.0

9506510.0

12.

4745263.4

9506606.0

13.

4745194.6

9506732.9

14.

4744960.0

9506689.0

15.

4744985.0

9506598.0

16.

4745130.0

9506470.0

17.

4745235.0

9506290.0

18.
6012

4745235.0

9505990.0
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РЕШЕНИЕ № 680
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Бялата скала“,
разположено в землището на с. Пелишат,
община Плевен, област Плевен, на „Водно
строителство 2000“ – АД, Плевен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 ЗПБ
и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за
забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – варовици, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Бялата
скала“, разположено в землището на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
247,1 дка, индивидуализирана с координатите
на точките от № 1 до № 17 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Бялата скала“ в размер 233,5 дка, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 14
по външния контур на утвърдените запаси
и ресурси в координатна система „1970 г.“
съгласно приложение – неразделна част от
концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 25 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на представяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Водно
строителство 2000“ – АД, Плевен – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0475
от 29.11.2013 г., издадено от министъра на
икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете
по това решение, съобразени с мерките и
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препоръките от Решение № ПН 35 ПР/2013
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен.
Решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични стандарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
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7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици, от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства
по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
7.2.1.6. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди,
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съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и
реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
7.2.1.7. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Плевен, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда
на нормативната уредба по околна среда преди
съгласуването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
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недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до обекта
на концесия, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство и
да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от археолог на
регионалния исторически музей по местонахождение на обекта на концесията;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
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7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение или договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение на непарични задължения или
при нарушаване на условие по концесията.
8.1.1. За първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 15 173 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписването на концесионния договор.
8.1.2. За всяка следваща година банковата гаранция е сума в размер 100 на сто от
стойността на концесионното плащане за
предходната година с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
текущата година.
8.1.3. Банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да бъдат валидни до 28 февруари на
следващата година.
8.1.4. При усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
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8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните с концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк ции те се оп редел я т с концесионни я
договор.
9. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
концесионното възнаграждение се умножи
по добитото количество подземно богатство
за с ъо т вет ни я о т чет ен период, с ъгласно
чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за
определяне на конкретния размер на концесионното възнаг ра ж дение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона
за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тези стойности се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на
строителните материали по информаци я,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От началото на 2013 г.
в изпълнение на изискванията на Регламент
(ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г.
относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на
Съвета относно краткосрочната статистика
е сменена базисната година за Краткосроч-
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ната бизнес статистика, която вече е 2010 г.
По информация на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември
2014 г. процентът на увеличение на цените
за добив на строителни материали е 3,2 на
сто, а базисната цена за 2010 г. за строителни материали е 0,40 лв./тон. Следователно
стойността на индексираното концесионно
плащане за единица добито подземно богатство – строителни материали, не може
да бъде по-ниска от 0,41 лв./тон.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от 9252 лв. без
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 30 840 тона/шестмесечие
добита суровина, и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 – 0,30 лв./тон.
9.6. Ра змер ът на кон це сион но т о п лащане по т. 9.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се
п ромен я т с доп ъ л н и т ел но споразу мен ие
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Плевен част от извършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, определена при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Водно строителство
2000“ – АД, Плевен, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Бялата скала“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4710784,3

8623275,5

2.

4710778,8

8623271,6

3.

4710814,0

8623209,7

4.

4710833,1

8623189,2

5.

4710916,9

8623249,5

6.

4710978,7

8623390,7

7.

4711153,9

8623356,9

8.

4711171,3

8623348,3

9.

4711255,0

8623434,7

10.

4711245,4

8623518,6

11.

4711259,3

8623600,8

12.

4711066,6

8623622,5

13.

4710730,4

8623654,2

14.

4710671,0

8623750,7

15.

4710421,7

8623795,0

16.

4710507,8

8623500,5

17.
6037

4710648,8

8623387,2

РЕШЕНИЕ № 681
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и доломити,
от находище „Кереч Търла“, участък „Кереч Търла – запад“ и участък „Кереч Търла – изток“, разположено в землището на
с. Едрево, община Николаево, и в землищата на
с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора, на
„АС – Стоунс“ – ООД, Пловдив
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
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(ЗПБ) – строителни материали – варовици
и доломити, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Кереч
Търла“, у частък „Кереч Търла – запад“ и
участък „Кереч Търла – изток“, разположено
в землището на с. Едрево, община Николаево, и в землищата на с. Братя Кунчеви и
с. Оряховица, община Стара Загора, област
Стара Загора.
2. Определя концесионна площ с размер
744,1 д ка, коя т о е и н д и ви д уа л изи ра на с
координатите на точки от № 1 до № 19 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Кереч Търла“,
участък „Кереч Търла – запад“ и участък
„Кереч Търла – изток“, както следва:
2.1.1. у частък „Кереч Търла – запад“ с
площ 396,3 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 99 по
външния контур на запасите и ресурсите в
координатна система „1970 г.“ съгласно схема
и координатен регистър – неразделна част
от концесионния договор;
2.1.2. у частък „Кереч Търла – изток“ с
площ 167,7 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 17 по външния
контур на запасите в Координатна система
„1970 г.“ съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън
добива.
3. Определя срок на концесията 25 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„АС – Стоунс“ – ООД, Пловдив – титуляр
на Удостоверение за т ърговско откритие
№ 0479 от 4.02.2014 г., издадено от министъра
на икономиката и енергетиката.
6. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на
мерките и условията в Решение № 8-6/2013 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Стара
Загора.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
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обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица
освен с разрешение на Министерския съвет
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
п и т ей но - би т ово водоснабд я ва не и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация
на са ни тарно - ох ра н и т ел н и т е зон и около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указани ята, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
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6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни
права и след приключване на необходимите
процедури за промяна на предназначението
є при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива варовици и доломити от
находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концеси ята подземни богатства – варовици и доломити;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Кереч Търла“, у частък „Кереч
Търла – запад“ и участък „Кереч Търла – изток“, складиране, преработка, транспорт и
продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концеси ята; с допълнителното споразу мение
се определят размерът, условията и редът
за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
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7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения и
допълнения на цялостния проект да се уведоми РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по околна
среда преди съгласуването по т. 7.3;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
с концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
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7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества варовици, доломити и чакъли и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период,
както и отчети за дължимото концесионно
плащане за съответното шестмесечие до
15 дни след изтичане на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от Регионалния исторически
музей – Стара Загора;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане в срокове и при условия, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
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7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени
с концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение или
договора или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както
и неустойки при неизпълнение на непарични
задължения или при нарушаване на условие
по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 15 763 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранци я е в размер 10 0 на сто от
стойността на концесионното плащане за
предходната година с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да бъдат валидни до 28 февруари на
следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен
да възстанови техния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

размер на средствата се договарят между
страните с концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при неточно изпълнение на
договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк ции те се оп редел я т с концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1,
т. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на
конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4
към чл. 11 от Наредбата за принципите и
методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон.
Тези с т ой нос т и се и н декси рат ежег од но
с п роцен та на у вели чение на цени те на
строителните материали по информация,
предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От началото
на 2013 г. в изпълнение на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика е сменена базисната година за
Краткосрочната бизнес статистика, която
вече е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май
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1998 г. относно краткосрочната статистика
„На всек и пет години държавите членк и
пребазират показателите, като използват за
базови години годините, които завършват
на 0 или 5. Всички показатели трябва да
бъдат пребазирани на новата базова година
до три години след края на настоящата нова
базова година“.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от 9612 лв., определен на
базата на 32 040 тона/шестмесечие добити
варовици и доломити и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Ра змер ът на кон це сион но т о п лащане по т. 9.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се
п ромен я т с доп ъ л н и т ел но спора зу мен ие
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда по бюджета на Община Николаево и на
Община Стара Загора част от извършеното
концесионно плащане в размер 50 на сто,
определена при условията и по реда на чл. 81
от Закона за концесиите, без ДДС, съобразно пропорционалното разпределение върху
територията на съответната община, както
следва: община Николаево – 13,5 на сто, и
община Стара Загора – 86,5 на сто.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключ и кон це сион н и я дог овор с „ АС – С т о унс“ – ООД, Пловдив, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ „Кереч Търла“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4646950,8

9450200,0

2.

4646894,9

9449489,4

3.

4647050,6

9449457,3

4.

4647070,0

9449254,3

5.

4646754,3

9448788,9

6.

4646658,1

9448791,4

7.

4646644,3

9448574,9

8.

4646716,3

9448531,7

9.

4646820,4

9448621,8

10.

4646877,1

9448751,7

11.

4646993,5

9448710,5

12.

4647086,1

9448972,3

13.

4647329,2

9449099,4

14.

4647361,3

9449215,4

15.

4647604,2

9449466,8

16.

4647661,5

9449652,6

17.

4647713,6

9449701,2

18.

4647632,4

9449946,4

19.
6038

4647114,8

9450200,0

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 1
от 8 септемри 2015 г.

за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Тази наредба урежда условията и
реда за провеждане на обучението чрез работа (дуално обучение), което се организира
и осъществява в съответствие със Закона за
професионалното образование и обучение
(ЗПОО) и Кодекса на труда (КТ).
Чл. 2. (1) Обучението чрез работа (дуално
обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира
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въз основа на партньорство, включително въз
основа на договор между един или няколко
работодатели и институция за професионално
образование и обучение.
(2) Институциите, които имат право да
осъществяват професионално образование
и обучение чрез работа, са:
1. професионални училища;
2. професионални гимназии;
3. професионални колежи;
4. центрове за професионално обучение.
Чл. 3. Обучението чрез работа (дуално
обучение) включва:
1. практическо обучение в реална работна
среда, и
2. обучение в институция по чл. 2, ал. 2.
Ч л. 4 . (1) Пар т н ь ор с т во т о е в з а и мо действие меж ду един или н яколко работодатели и инстит у ци я по чл. 2, а л. 2 за
организиране и провеж дане на обу чение
чрез работа (дуално обу чение) по професии
и специалности от Списъка на професиите
за професионално образование и обу чение
по чл. 6, ал. 1 ЗПОО.
(2) Обучението чрез работа (дуално обучение) се организира и осъществява въз основа
на договор между професионално училище,
професионална гимнази я, професиона лен
колеж или център за професионално обучение
и един или няколко работодатели.
(3) Договорът по а л. 2 у реж да правата
и з а д ъ л жен и я т а н а с т р а н и т е, с в ър з а н и
с организаци ята и провеж дането на обучението по професи ята и специа лност та,
броя на обу чаваните лица, срока на обу чението, осиг у ряването на материа лно-техническата база и у чебната док у ментаци я,
обу чаващите лица.
Чл. 5. Работодателят като партньор за
организиране и провеждане на обучението
чрез работа (дуално обучение):
1. определя броя на обучаваните, които
може да приеме за практическо обучение
в реална работна среда, и прави заявка за
прием за обучение чрез работа (дуално обучение) в институция по чл. 2, ал. 2;
2. осигурява необходимите за обучението
по т. 1 материално-техническа база, финансови, човешки и други ресурси;
3. осигурява здравословни и безопасни
условия на труд по време на обучението;
4. разработва и приема вътрешни правила
на предприятието за провеждане на практическо обучение в реална работна среда;
5. участва в разработването на критерии
за подбор при приема на лица за обучение
чрез работа (дуално обучение);
6. участва в подбора при приема на лицата
за обучение чрез работа (дуално обучение);

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

7. осигурява на всеки обучаван условия
за обучение в реална работна среда в съответствие с изискванията за материалната
база в Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по
професията;
8. определя наставник или наставници на
всеки обучаван, а при необходимост – лице
за административно съдействие на наставниците и обучаваните;
9. осигурява на учителите и преподавателите по чл. 18 условия за обучение по нови
техники и технологии, свързани с упражняването на професиите, по които провеждат
практическо обучение;
10. осигурява качеството на практическото
обучение в реалната работна среда;
11. участва чрез свой представител в комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация
в съответствие с чл. 35 ЗПОО.
Ч л. 6 . Обу ча ва щат а и нс т и т у ц и я к ат о
партньор за организиране и провеждане на
обучението чрез работа (дуално обучение):
1. разработва съвместно с работодателя
критерии за подбор при приема на лица за
обучение чрез работа (дуално обучение);
2. организира подбора при приема на
лицата за обу чение чрез работа (д уа лно
обучение) и осъществява прием;
3. под д ържа връ зка с рабо т одат ел я и
наставника чрез определен от директора
или ръководителя на обучаващата инстит у ци я у чител-методик по професионално
образование или преподавател-методик по
професионално обучение;
4. осигурява качеството на обучението
чрез функционираща вътрешна система за
осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение;
5. организира и провежда съвместно с
работодателя изпитите за придобиване на
професионална квалификация по професията;
6. издава документите по чл. 38, ал. 1,
т. 2 и 3 или ал. 2, т. 2 и 3, или ал. 3 ЗПОО
за придобита професионална квалификация.
Чл. 7. Продължителността на обучението
чрез работа (дуално обучение) по професии
се определя с рамковите програми по чл. 10
ЗПОО.
Раздел II
Организиране и провеждане на обучението
чрез работа (дуално обучение)
Чл. 8. (1) В професионалните гимназии
и професиона лните у чилища обу чението
чрез работа (дуално обу чение) се организира за у ченици, навършили 16 години, в
ХІ и ХІІ к лас за придобиване на профе-
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сионална к валификаци я и за усвояване на
общообразователни я миним у м за средно
образование.
(2) В професионалните гимназии, професионалните училища, професионалните
колеж и и цен т рове т е за п рофесиона л но
обучение обучението чрез работа (дуално
обучение) се организира за лица, навършили
16 години, за придобиване на професионална
квалификация.
Чл. 9. (1) Обучението чрез работа (дуално обучение) за ученици в ХІ и ХІІ клас се
осъществява в професионалните училища
и професионалните гимназии въз основа на
прием, заявен от работодателя пред директора на училището.
(2) Работодателят заявява писмено пред
директора на училището броя на обучаваните лица, професиите и специалностите, по
които да се осъществи прием за обучение
чрез работа (д уа лно обу чение). Приемът
се заявява най-късно четири месеца преди
началото на учебната година, в която ще
започне обучението.
(3) Директорът на училището съвместно
с работодателя/ите информира учениците от
Х клас и техните родители или попечители
за възможностите за обучение чрез работа
(дуално обучение) по заявения от работодателя прием и за критериите за подбор при
приема.
(4) Ученикът заявява писмено, със съгласието на родителя или попечителя, пред
директора на училището своето желание за
включване в обучение чрез работа (дуално
обучение). Заявлението се подава най-късно
три месеца преди началото на учебната година, в която ще започне обучението.
(5) Подборът при приема на учениците се
извършва най-късно два месеца преди началото на учебната година, в която ще започне
обу чението, съвмест но от п редстави тели
на работодателя/ите и на професионалната
гимназия или професионалното училище по
разработени от тях критерии.
(6) В подбора при приема може да участват ученици от Х клас, които са навършили
16 години или ще ги навършат към началото на учебната година, в която ще започне
обучението чрез работа (дуално обучение).
(7) Директорът на у чилището обявява
списък на у чениците, на които ще бъде
предложено да сключат трудов договор по
чл. 230, ал. 1 КТ.
(8) За всеки ученик по ал. 7 работодателят
подава молба за получаване на разрешение за
постъпване на работа съгласно Наредба № 6
от 2006 г. за условията и реда за даване на
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разрешение за работа на лица, ненавършили
18 години (ДВ, бр. 64 от 2006 г.).
(9) Работодателят сключва с учениците
за целия срок на обучението по професията
и специалността трудов договор по чл. 230,
ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). Трудовият
договор се сключва най-късно две седмици
преди началото на учебната година, в която
ще започне обучението чрез работа (дуално
обучение).
(10) Работодателят е длъжен да предостави
на ученика преди началото на учебната година, в която ще започне обучението чрез
работа (дуално обучение), документите по
чл. 63, ал. 1 КТ.
Чл. 10. Учениците в ХІ и ХІІ к лас придобиват стату т на обу чавани лица в обучение чрез работа (дуално обу чение) след
ск лючване на трудовия договор по чл. 230,
ал. 1 КТ.
Чл. 11. Обучението чрез работа (дуално
обу чение) на у чениците в ХІ и ХІІ к лас
по общообразоват ел на и п рофесиона л на
подготовка в професионалните гимназии и
професионалните училища се провежда при
спазване на разпоредбите за училищното
образование в Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета, Закона за степента на
образование, общообразователния минимум
и учебния план и Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 12. (1) Обучението чрез работа (дуално обучение) за лица, навършили 16 години,
които не са ученици, се осъществява в професионалните гимназии, професионалните
у ч и л и ща , п р о ф е сиона л н и т е колеж и и в
центровете за професионално обучение въз
основа на прием, заявен от работодателя пред
директора или ръководителя на обучаващата
институция.
(2) Работодателят заявява писмено пред
директора или ръководителя на обучаващата
институция броя на обучаваните лица, професиите и специалностите, по които да се
осъществи прием за обучение чрез работа
(дуално обучение).
(3) Дирек торът или ръководител ят на
обучаващата институция по чл. 2, ал. 2 и
работодателят съвместно организират информационна кампания за възможностите
и изискванията за включване в обучение
чрез работа (дуално обучение) по заявения
от работодателя прием по професии и специалности.
(4) Лицето, което желае да се обучава
чрез работа, подава писмено заявление пред
директора или ръководителя на обучаващата
институция за включване в обучението.
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(5) Подборът при приема на обучаваните
се извършва съвместно от представители на
работодателя/ите и на обучаващата институция по разработени от тях критерии.
(6 ) В п о д б о р а п р и п р и е м а м о ж е д а
у частват лица, навършили 16 години, които
притежават изиск ващото се образователно
равнище за придобиване на степен на професионална к валификаци я съгласно чл. 8,
а л. 5 ЗПОО.
(7) Директорът или ръководител ят на
обу чаващата инстит у ци я обявява списък
на лицата, на които ще бъде предложено да
сключат трудов договор по чл. 230, ал. 1 КТ.
(8) Работодателят сключва с лицата трудов
договор по чл. 230, ал. 1 КТ за целия срок на
обучението по професията и специалността.
Трудовият договор се сключва преди началото на обучението.
(9) За всяко лице по ал. 8, което не е
навършило 18 години, работодателят подава молба за получаване на разрешение за
постъпване на работа съгласно Наредба № 6
от 2006 г. за условията и реда за даване на
разрешение за работа на лица, ненавършили
18 години.
(10) Работодателят е длъжен да предостави на лицето преди началото на обучението
документите по чл. 63, ал. 1 КТ.
Чл. 13. Лицата по чл. 12, ал. 1 придобиват
статут на обучавани лица в обучение чрез
работа (дуално обучение) след сключване на
трудовия договор по чл. 230, ал. 1 КТ.
Чл. 14. (1) Обучението чрез работа (дуа лно обу чение) е с п родъл ж и телност от
1 до 3 години в зависимост от степента на
п р о ф есиона л на к ва л ифи к а ц и я, коя т о с е
придобива по професията.
(2) Продължителността на обучението чрез
работа (дуално обучение) за придобиване
на професионална квалификация по част
от професията се определя с конкретната
документация за професионалното обучение.
Чл. 15. (1) Обучението чрез работа (дуално
обучение) на ученици в XI и XII клас започва
от началото и се осъществява през цялата
учебна година по график. Графикът за разпределение на учебното време се разработва
съвместно и се утвърждава от работодателя/
ите и директора на институцията по чл. 2,
ал. 2, т. 1 и 2.
(2) Обучението чрез работа (дуално обучение) на лица, навършили 16 години, може да
се осъществява през цялата календарна година по график. Графикът за разпределение
на учебното време се разработва съвместно
и се утвърждава от работодателя/ите и директора или ръководителя на институцията
по чл. 2, ал. 2.
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Чл. 16. (1) Обучението чрез работа (дуално обучение) се провежда по учебен план,
утвърден по реда на чл. 13, ал. 8 и 9 ЗПОО,
и учебни програми за теория и практика на
професията, разработени в съответствие с
резултатите от ученето, определени в държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
(2) Учебните програми за обучение на
лица, навършили 16 години, които не са
ученици, в институциите по чл. 2, ал. 2 се
разработват от учителите или преподавателите и се утвърждават от директора или
ръководителя на обучаващата институция
след съгласуване с работодателя/ите.
(3) Учебните програми за практическо
обу чение в реална работна среда на лица,
навършили 16 години, се разработват съвместно от у чителите или преподавателите
и наставниците и се у твърж дават от работодател я/ите след съгласу ване с директора или ръководител я на инстит у ци ята по
чл. 2, ал. 2.
(4) Уче бн и т е п р ог р а м и по а л. 2 и 3
включват:
1. общо представяне на програмата;
2. цели на обучението по програмата;
3. разпределение на учебното време за
обучение по програмата;
4. описание на учебното съдържание по
програмата;
5. критерии и средства за оценяване на
оча к ва н и т е резул тат и о т обу чен ие т о по
програмата.
Чл. 17. (1) По време на практическото
обучение в реална работна среда се води
дневник за практическото обучение.
(2) Обучаваният вписва в дневника по
ал. 1 изучаваните теми, изпълняваните практически задачи, използваните материали,
инструменти и машини, усвоените компетентности, възникнали проблеми.
(3) Наставникът вписва в дневника по
ал. 1 оценки за изпълнението на възложените
задачи и постигнатия напредък.
Чл. 18. Обучението за придобиване на професионална квалификация в институциите по
чл. 2, ал. 2 се провежда от учители по професионална подготовка или преподаватели,
назначени от директора или ръководителя
на институцията.
Чл. 19. (1) Връзката между работодателя,
наставника и обучаващата институция се
осъществява от учител-методик по професионално образование или преподавател-методик
по професионално обучение, определен от
директора или ръководителя на обучаващата
институция.
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(2) Уч и т е л я т и л и п р епода в ат е л я т по
ал. 1 притежава образование и квалификация, определени в ДОИ за придобиване на
квалификация по професията, и най-малко
3 години трудов или осигурителен стаж за
извършване на обучение за придобиване на
професионална квалификация.
(3) Учителят или преподавателят по ал. 1
изпълнява функциите на:
1. учител или преподавател по учебни
п редмет и и ли мод ули за п рофесиона лна
подготовка от учебния план, и
2. методик по общи и специфични проблеми на педагогическата, дидактическата,
методическата и професионалната квалификация на учителите по професионална
подготовка и наставниците.
(4) Учителят или преподавателят по ал. 1
осъществява връзката между работодателя,
наставника и обучаващата институция, като:
1. подпомага методическата работа на
учителите по професионална подготовка или
преподавателите и наставниците;
2. координира и ръководи работата на
учителите или преподавателите и наставниците за установяване на единни критерии и
средства за оценяване на постиженията на
обучаваните;
3. установява потребностите от повишаване на к валификаци ята на у чителите и
преподавателите по чл. 18 и на наставниците;
4. планира и организира квалификационни дейности в съответствие с установените
потребности от квалификация на учителите
или преподавателите и наставниците;
5. оценява ефекта от проведените квалификационни дейности;
6. участва в разработването на критерии
за подбор при приема на лица за обучение
чрез работа (дуално обучение);
7. участва в подбора при приема за обучение чрез работа (дуално обучение);
8. участва в разработването и актуализирането на учебните програми за практическото
обучение при работодателя.
(5) Един учител-методик по професионално образование при осъществяване на
връзката между училището и работодателя
изпълнява функциите си по ал. 4 с не повече
от шестима наставници.
Чл. 20. (1) Учителят-методик по професионално образование изпълнява в институциите по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 нормата за
преподавателска работа, определена в т. 6.1
и 6.2 от приложение № 1 към чл. 3, ал. 7 от
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).
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(2) Седмичната заетост на у чителя-методик по професионално образование и на
преподавателя-методик по професионално
обу чение с у чебни часове в обу чаващата
институция се разпределя в не повече от
три у чебни дни. Дейностите по чл. 19, ал. 4
в предприятието и в обу чаващата институция се разпределят в останалите дни от
седмицата.
Чл. 21. (1) Практическото обучение при
работодател/и в реална работна среда се
провежда в предприятието под ръководството
на наставник, определен от работодателя.
(2) Наставникът е работник или служител
в предприятието, притежаващ професионална
квалификация по професията, по която се
извършва обучението, най-малко 3 години
трудов стаж по същата професия и е преминал обучение за наставници, осигурено
от работодателя.
(3) Един наставник отговаря за не повече
от петима обучавани.
(4) При организиране и провеждане на
п рак т и ческо обу чение в реа лна рабо т на
среда наставникът:
1. участва в разработването и актуализирането на учебните програми по практическо
обучение в реална работна среда;
2. изпълнява учебния план и учебните
програми за провеждане на обучението;
3. разработва нагледни, дидактически и
други материали, необходими за обучението;
4. запознава всеки обучаван с вътрешните
правила на предприятието за провеждане на
практическо обучение чрез работа и провежда
инструктажи по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците
и служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
(ДВ, бр. 102 от 2009 г.);
5. подпомага адаптацията на всеки обучаван в работната среда;
6. организира работното място за всеки обучаван с необходимата техническа и
технологична документация, инструменти,
машини, уреди, съоръжения и материали за
безопасното изпълнение на практическото
обучение;
7. демонстрира отделни елементи от процеса на работа и поставя производствени или
практически задачи за изпълнение;
8. контролира изпълнението на поставените задачи, дава практически съвети по
време на работа и оценява качеството на
изпълнението;

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

9. вписва в дневника за практическото обучение данните по чл. 17, ал. 3 и го заверява;
10. поддържа връзка с обучаващата институция чрез определения учител-методик
или преподавател-методик по чл. 6, т. 3.
Чл. 22. Обучаваният при обучение чрез
работа:
1. ск л юч ва дог овор с рабо т одат ел по
чл. 230, ал. 1 КТ;
2. посещава редовно учебните занятия в
институцията по чл. 2, ал. 2;
3. спазва вътрешните правила на предприятието за провеждане на практическото
обучение в реална работна среда;
4. изпълнява качествено и в срок поставените в процеса на обучение задачи;
5. вписва в дневника за практическото
обучение данните по чл. 17, ал. 2 и го предоставя на наставника за проверка и заверка;
6. използва ефективно предоставените
ресурси – машини, материали, енергия, др.;
7. п ри до би ва п р о ф е сиона л н и зна н и я,
умения и компетентности в съответствие с
Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията.
Раздел III
Оценяване, завършване и удостоверяване на
обучението чрез работа (дуално обучение)
Чл. 23. (1) Оценяването на резултатите от
практическото обучение в реална работна
среда е текущо и годишно.
(2) При обучение чрез работа по част от
професията с продължителност до една година оценяването на резултатите от практическото обучение е текущо и окончателно.
(3) Текущото оценяване се провежда от
наставника в съответствие с критериите за
оценяване от учебната програма. Наставникът поставя текущи оценки с качествен
показател и ги вписва в дневника за практическото обучение.
(4) Въз основа на текущите оценки наставникът и учителят-методик по професионално
образование или преподавателят-методик по
професионално обу чение определят годишната оценка по практическото обу чение в
реална работна среда, която вписват с качествен и количествен показател в протокол.
Годишната оценка се вписва с качествен
и кол и чес т вен пок а зат ел в д невн и к а за
практическото обу чение от наставника, а в
документацията на инстит уцията по чл. 2,
ал. 2 – от у чителя или преподавателя.
(5) Дневниците за практическото обучение
и протоколите с годишните оценки от практическото обучение в реална работна среда
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на обучаваните се съхраняват в обучаващата
институция по чл. 2, ал. 2.
Ч л . 2 4 . (1) О ц ен я в а не т о н а р е з у л т атите по време на обучението в професионалните у чилища, професионалните гимназии
и в професионалните колеж и се провежда в съответствие с Наредба № 3 от 2003 г.
з а с ис т е м ат а з а оц ен я в а не ( Д В, б р. 37
от 2003 г.).
(2) Оценяването на резултатите по време
на обучението в центровете за професионално обучение се провежда в съответствие
с Наредба № 3 от 2003 г. за системата за
оценяване и Правилника за устройството и
дейността на обучаващата институция.
Чл. 25. (1) Завършването на професионалното обучение чрез работа (дуално обучение) е по реда на чл. 33 – 37 от Закона за
професионалното образование и обучение.
(2) Оцен яването при завършването на
обучението чрез работа (дуално обучение)
е по реда на глава четвърта „Организация
и оценяване на изпитите за придобиване
на професионална квалификация при завършване на професионално образование и
професионално обучение“ от Наредба № 3
от 2003 г. за системата за оценяване.
Чл. 26. Удостоверяването на завършеното
професионално обучение чрез работа (дуално обучение) се извършва с документите
по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3 ЗПОО, а съдържанието им се определя с Наредба № 4
за документите за системата на народната
просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).
Раздел IV
Контрол на организацията и провеждането
на обучението чрез работа (дуално обучение)
Чл. 27. (1) Kонтролът на организацията
и провеждането на практическото обучение
чрез работа в предприятието се осъществяват от работодателя или определени от
него лица.
(2) Kонтролът на организацията и провеждането на обучение чрез работа в институциите по чл. 2, ал. 2, т. 4 се осъществяват от
ръководителя или определени от него лица.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 17а, ал. 5 от Закона за професионалното
образование и обучение и е съгласувана с
министъра на труда и социалната политика.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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НАРЕДБА № 2
от 8 септември 2015 г.

за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за разработване на вътрешна
система за осигуряване на качеството на
професионалното образование и обучение
в институциите по чл. 9, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение
(ЗПОО).
(2) С наредбата се определят принципите
за осигуряване на качеството, изискванията
към институциите по чл. 9, ал. 1 ЗПОО за
усъвършенстване на процесите за управление
на качеството, както и показателите, условията и редът за измерване на постигнатото
качество.
Чл. 2. (1) Качеството на професионалното образование и обучение е съвкупност от
характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с
очакванията и потребностите на личността
и на обществото.
(2) Качеството на професионалното образование и обу чение се осиг у рява чрез
у п ра в лен ие н а п р оце с а н а ра зви т ие н а
и нс т и т у ц и я т а , о снова н на а на л изи ра не,
планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата
на институцията.
(3) Качеството на професионалното образование и обучение се осигурява при спазване
на следните принципи:
1. целенасоченост към постигане на високи
резултати на професионалното образование
или професионалното обучение;
2. ориентираност на обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
3. ефикасност при ползване на ресурсите
и ефективност;
4. ангажираност на всички участници в
професионалното образование и обучение в
процеса за осигуряване на качеството;
5. у дов ле т вор ено с т на у час т н и ц и т е в
процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
6. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри практики;
7. прозрачност, демократичност и социален диалог.
(4) За осигуряване на качеството всяка
инст и т у ци я по ч л. 9, а л. 1 ЗПОО разработва вътрешна система за осигуряване на
качеството.
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Ч л. 3. Уп ра в лен ие т о на к ачес т во т о е
непрекъснат процес за въздействие върху
фак торите и услови ята, от които зависи
качеството на професионалното образование и обучение и резултатите от него, и се
осъществява на национално, регионално и
институционално равнище.
Чл. 4. (1) Измерването на постигнатото
качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по
критерии за конкретен период на измерване
и съпоставянето им с определените равнища
на качеството по всеки критерий.
(2) Измерването на постигнатото качество в институциите по чл. 9, ал. 1 ЗПОО се
осъществява ежегодно чрез самооценяване.
Раздел ІI
Условия и ред за разработване на вътрешна
система за осигуряване на качеството на
професионалното образование и обучение
Чл. 5. (1) Вътрешната система за осигуряване на качеството по чл. 2, ал. 1 е съвкупност от взаимносвързани действия и мерки
за постигане, поддържане и развиване на
качеството на провежданото професионално
образование и/или обучение в институцията и резултатите от него в съответствие с
държавните образователни изисквания за
придобиване на квалификация по професии
и на действащото законодателство.
(2) Вътрешната система за осигуряване
на качеството включва:
1. политиката и целите по осигуряване
на качеството;
2. органите за управление на качеството
и правомощията им;
3. правилата за нейното прилагане;
4. годишен план-график за провеждане
на дейностите по самооценяване;
5. условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.
Чл. 6. Политиката и целите по осигуряване
на качеството се разработват от директора,
съответно от ръководителя на институцията
в съответствие със стратегията за развитие
на институцията.
Чл. 7. Органи за управлението на качеството са:
1. директорът, съответно ръководителят
на институцията;
2. педагогическият съвет – за училищата
по чл. 9, ал. 1 ЗПОО, а за центровете за професионално обучение – съответният орган,
определен в правилника за устройството и
дейността на институцията;
3. отговорникът по качеството.
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Чл. 8. (1) За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството
в институцията се определят комисия или
комисии за:
1. разработване на правила за прилагане
на вътрешната система за осигуряване на
качеството и актуализирането им;
2. разработване на годишен план-график за
провеждане на дейностите по самооценяване;
3. разработване на конкретни процедури
по критерии и съответния инструментариум
към тях за провеждане на дейностите по
самооценяването;
4. провеждане на самооценяването.
(2) Броят на членовете, съставът и срокът
за изпълнение на работата на комисията
или комисиите се определят от директора,
съответно от ръководителя на институцията
в зависимост от вида и обема на възложените задачи.
(3) В състава на комисията или комисиите
може да се включват и външни специалисти.
(4) Комисията или комисиите се определят
в срок до 5 януари на всяка календарна година
за центровете за професионално обучение, а
за училищата по чл. 9, ал. 1 ЗПОО – в срок
до 5 септември преди началото на всяка
учебна година.
Чл. 9. Директорът, съответно ръководителят на институцията:
1. организира, контролира и отговаря за
ц я лост ната дейност за фу нк ц иони ранет о
на вътрешната система за осигуряване на
качеството;
2. разработва политиката и целите по
осигуряване на качеството;
3. определя отговорника по качеството;
4. определя състава на комисията или
комисиите по чл. 8;
5. утвърждава годишен план-график за
провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от органа по
чл. 7, т. 2 и коригиращите мерки в хода на
изпълнението му;
6. утвърждава процедурите по критериите
и инструментариума към тях за провеждане
на дейностите по самооценяването;
7. утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на
качеството въз основа на годишния доклад за
резултатите от проведеното самооценяване;
8. провежда мониторинг на дейностите по
осигуряване на качеството в институцията;
9. представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на
регионалния инспекторат по образованието за
училището или на Националната агенция за
професионално образование и обучение – за
центъра за професионално обучение;
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10. организира обучение на персонала за
осигуряване на качеството в институцията.
Чл. 10. Органът по чл. 7, т. 2 приема:
1. политиката и целите по осигуряване
на качеството;
2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и
актуализацията им като част от правилника
за дейността на обучаващата институция;
3. годишния план-график за провеждане
на дейностите по самооценяване;
4. годишния док лад за резултатите от
проведеното самооценяване.
Чл. 11. (1) Отговорникът по качеството
отговаря за функционирането на вътрешната
система за осигуряване на качеството, като:
1. организира и координира работата на
комисията или комисиите по чл. 8;
2. изготвя годишен доклад за резултатите
от проведеното самооценяване;
3. предлага коригиращи мерки за изпълнението на годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяването и
организира и координира изпълнението им.
(2) Отговорникът по качеството се определя от директора, съответно от ръководителя
на институцията в срок до 5 септември преди
началото на учебната година за училищата
по чл. 9, ал. 1 ЗПОО, а за центровете за
професионално обучение – не по-късно от
5 януари на календарната година.
Чл. 12. Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се разработват от комисията по чл. 8,
ал. 1, т. 1 и се приемат от органа по чл. 7,
т. 2 като част от правилника за дейността на
обучаващата институция и включват:
1. п ра вомощ и я та на у час т н и ц и т е във
вътрешната система за осигуряване на качеството;
2. реда за организиране и провеждане на
самооценяването;
3. реда и начина за съхранение на доказателствените материа ли за проведеното
самооценяване;
4. взаимодействието на институцията със
социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството;
5. начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване в обучаващата институция.
Чл. 13. (1) Годишният план-график съд ърж а дей но с т и т е по с а мо оцен я ва не т о,
групирани по критериите в приложение № 1
и приложение № 2, като задължително се
посочва и видът на инструментариума към
тях, както и сроковете и отговорните лица
за изпълнението им.
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(2) План-графикът по ал. 1 се утвърждава
от директора, съответно от ръководителя на
институцията в срок до 31 януари на всяка
календарна година за центровете за професионално обучение, а в срок до 30 септември
на всяка учебна година – за училищата по
чл. 9, ал. 1 ЗПОО.
(3) При необходимост отговорникът по
качеството предлага на директора, съответно
на ръководителя на институцията коригиращи мерки за изпълнение на годишни я
план-график. След утвърждаване на мерките
организира и координира изпълнението им.
Раздел III
Условия и ред за измерване на постигнатото
качество
Чл. 14. (1) Измерването на постигнатото
качество на професионалното образование
и обучение се осъществява от институциите
по чл. 9, ал. 1 ЗПОО чрез прилагането на
процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на
дейностите по самооценяването.
(2) Периодът за самооценяване за центровете за професионално обучение е календарна година, а за училищата по чл. 9,
ал. 1 ЗПОО – учебна година.
(3) Самооценяването се извършва от комисия или няколко комисии по чл. 8, ал. 1, т. 4.
Чл. 15. (1) Самооценяването в училищата по чл. 9, ал. 1 ЗПОО, с изключение на
професионалните колежи, се извършва по
критерии и показатели към тях съгласно
приложение № 1.
(2) Самооцен яването за центровете за
професионално обучение и професионалните
колежи се осъществява по критерии и показатели към тях съгласно приложение № 2.
(3) Критериите по ал. 1 и 2 са групирани
по следните области на оценяване:
1. достъп до професионално образование
и обучение;
2. придобиване на професионална квалификация;
3. реализация на лицата, придобили професионална квалификация.
(4) Показателите към всеки критерий са
количествени и/или качествени и определят
равнището на качеството по съответни я
критерий.
Чл. 16. (1) Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по
всички критерии е 100.
(2) Максималният брой точки за всеки
критерий се разпредел я по показатели в
четири равнища на оценяване.
Чл. 17. (1) Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира
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от сбора от получените точки по всички
критерии.
(2) Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени
и качествени равнища:
1. отлично – при крайна оценка от 91 до
100 точки;
2. добро – при крайна оценка от 66 до
90 точки;
3. задоволително – при крайна оценка от
46 до 65 точки;
4. незадоволително – при крайна оценка
до 45 точки включително.
Чл. 18. (1) Самооценяването се провежда
по процедури, утвърдени от директора, съответно от ръководителя на институцията.
(2) По всек и к ри т ери й се разрабо т ва
процедура, която съдържа предмет и цел;
инструментариум; описание на технологията
на провеждане; вида на доказателствения
материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и др.); начините
на обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на
информацията; отговорностите на лицата
по чл. 13, ал. 1.
Чл. 19. (1) За проведеното самооценяване
отговорникът по качеството изготвя годишен
доклад, който включва: цел на самооценяването; информация за външната и вътрешната
среда, в която функционира институцията
през периода на самооценяването; резултати
от самооценяването; сравняване на оценките по критериите с предходния период
на самооценяване; анализ на полу чените
резултати; постижения и добри практики;
резултати от оценяването, нуждаещи се от
подобрение, и предложение за коригиращи
мерки и дейности.
(2) Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация
и други информационни материали.
(3) Приетият от органа по чл. 7, т. 2 годишен доклад се представя в срок до:
1. 15 октомври на всяка година – от училищата по чл. 9, ал. 1 ЗПОО, в съответния
регионален инспекторат по образованието;
2. 31 януари на всяка година – от цент р ове т е з а п р о ф е сиона л но о бу чен ие на
Националната агенция за професионално
образование и обучение.
Раздел IV
Изисквания към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на
качеството
Чл. 20. Усъвършенстването на процесите
за управление на качеството се постига при
спазване на следните изисквания от институциите по чл. 9, ал. 1 ЗПОО:
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1. да подобрява работната среда чрез:
а) прилагане на механизми за адаптиране
на обучавания към средата на институцията;
б) осигуряване на достъпна архитектурна
среда;
в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната
инфраструктура;
г) развитие на организационната култура
в институцията;
2. да осигурява развитие на персонала чрез:
а) подо бря ва не на въ змож но с т и т е за
доп ъ лни телна и п род ъ л жаващата к ва лификация на учителите/преподавателите по
специалността им от висшето образование,
за подобрява не на тя х ната и нова ц ион на
култура и личностна ефективност;
б) изграждане на култура за осигуряване
на качеството;
в) създаване и поддържане на открита и
ясна комуникация в институцията;
г) повишаване на ефективността на административното обслужване;
д) повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на
професионалното образование и обучение;
3. да подобрява резултатите от обучението чрез:
а) повишаване на мотивацията на обучаемите;
б) повишаване на дела на успешно придобилите професионална квалификация;
в) намаляване дела на раноотпадналите
от обучението;
г) пови ша ва не на дела на обу чен и т е,
п ровели прак т и ческо обу чение в реа лна
работна среда;
д) създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове;
4. да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори,
работодателските организации, университетите и други заинтересовани страни чрез:
а) разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда;
б) проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;
в) подо бря ва не на въ змож но с т и т е за
достъп до информация на у частниците в
професионалното образование и обучение;
г) информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и
постиженията на институцията в областта
на осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение;
д) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на професионалното
образование и обучение.

ВЕСТНИК
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Раздел V
Методическо подпомагане и мониторинг
Чл. 21. (1) За осигуряване на качеството
в инстит у циите по чл. 9, а л. 1 ЗПОО се
осъществява методическо подпомагане и
мониторинг.
(2) Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва:
консултиране, информиране, инструктиране
и представяне на добри практики.
(3) Мониторингът е вътрешен и външен,
като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на
информирани решения за усъвършенстване
на процеса за осигуряване на качеството в
съответната институция.
(4) Вътрешният мониторинг се осъществява от директора, съответно от ръководителя
на институцията.
(5) Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата
по чл. 9, ал. 1 ЗПОО – от Министерството
на образованието и науката и от регионалните инспекторати по образованието, а за
центровете за професионално обучение – от
Националната агенция за професионално
образование и обучение.
Раздел VІ
Финансиране
Ч л. 22. (1) Дейност и те за изг ра ж дане
и функциониране на вътрешна система за
осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение се финансират,
както следва:
1. държавните и общинските училища по
чл. 9, ал. 1 ЗПОО – със средства от субсидия
по формула и от собствени приходи;
2. центровете за професионално обучение и
частните училища по чл. 9, ал. 1 ЗПОО – със
средства от собствени приходи.
(2) Институциите по чл. 9, ал. 1 ЗПОО
могат да ползват и д ру г и изт очниц и на
финансиране – спонсорство, национални и
международни програми и проекти и други.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 9а, ал. 4 от Закона за професионалното
образование и обучение и е съгласувана с
министъра на труда и социалната политика,
с министъра на икономиката, с министъра на
културата, с министъра на младежта и спорта
и с министъра на земеделието и храните.
§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Тодор Танев

1.3. Наличие на материално-техническа
база за обучение по
предлаганите професии (кабинети, учебни работилници,
лаборатории и др.) в
съответствие с изискванията на ДОИ

Използват се многообразни
начини и средства за
публичност
и популяризиране на предлаганото ПОО и съдържанието му – издаване на
училищен вестник; училищно радио и/или телевизия;
електронни информационни
средства; брошури, рекламни материали и др.; поддържа се динамичен училищен
сайт за учебната година с
архивиране на предходните
и опции за обучение и оценяване онлайн
3,0 т.
2,0 т.
Обособени рампи към вхо- Обособени рампи към входодовете; адаптирано санитар- вете; адаптирано санитарно
но помещение за специални помещение за специални попотребности на ползващите требности на ползващите ги;
ги; ресурсен кабинет
асансьори; ресурсен кабинет
2,5 т.
3,0 т.
Има учебни работилници/
Има учебни работилници/
лаборатории по всички изу- лаборатории по всички изучавани професии/специално- чавани професии/специалности, оборудвани с работеща сти, оборудвани с работеща
и използваща се в голяма
и използваща се в голяма
част от реалния бизнес тех- част от реалния бизнес техника
ника; поне една от учебните
работилници/лаборатории е
оборудвана със съвременна
работеща техника, използвана от фирмите в бранша
3,5 т.
5 т.

Изготвят се и се издават
информационни, рекламни
и други видове табла, училищен вестник, рекламни
материали и електронни
информационни средства в
сградата на училището, поддържа се динамичен училищен сайт
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1, 5 т.

0 т.

5,0

3,0

0 т.
Не е осигурена

1,0 т.
Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални
потребности на ползващите
ги
0,0 т.
1,5 т.
Има учебни работилници/
Има учебни работилници/
лаборатории, но не по всич- лаборатории по всички изуки изучавани професии/
чавани професии/специалноспециалности; наличните
сти, оборудвани с морално
са оборудвани с морално и и физически остаряла, често
физически остаряла, често
повреждаща се техника
повреждаща се техника

Изготвят се и се издават
информационни, рекламни и
други видове табла в сградата на училището, има статичен училищен сайт

3,0

Липсват начини и средства
за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището, в т.ч.
и училищен сайт

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество
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1.2. Осигурена достъпна
архитектурна среда

20

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

Област:
Достъп до професионално образование
и обучение
1.1. Публичност
и популяризиране на
предлаганото ПОО
и съдържанието му

1.

№
по
ред

Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество

Приложение № 1
към чл. 15, ал. 1

С Т Р. 3 2
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0 т.

1,0

0,5 т.

1,0 т.
Предоставя се възможност
за професионално обучение
и валидиране на лица, навършили 16 години, по една
професия/специалност

0,75 т.

1,5 т.
Предоставя се възможност
за професионално обучение
и валидиране на лица, навършили 16 години, по две
професии/специалности

1,0 т.

2,0 т.
Предоставя се възможност
за професионално обучение
и валидиране на лица, навършили 16 години, по три
и повече професии/специалности

Изучаваните в училището
професии/специалности
(три и повече) са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда
3,0 т.
Административното обслужване позволява бърз и
надежден достъп до информация, предлага полезни
и лесни за използване инструменти; използват се и
различни форми на ИКТ;
служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи
2,0 т.
Училището осигурява възможност за професионално
образование и обучение в
повече от три форми на
обучение
1,0 т.
Над 10 %

ВЕСТНИК

Уязвими групи – ученици/курсисти със СОП/с увреждания; ученици без родители, с един родител, социално слаби; имигранти

0,5 т.
Не се предоставя възможност за професионално
обучение и валидиране на
лица, навършили 16 години

2,0

1,0

2,0

Една от изучаваните в училището професии/специалности е с приоритетно значение на регионалния пазар
на труда
1,0 т.
Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ; служителите,
които го осъществяват, са
компетентни, но не винаги
са вежливи и коректни

Две от изучаваните в училището професии/специалности са с приоритетно
значение на регионалния
пазар на труда
2,0 т.
Административното обслужване позволява бърз
и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване
инструменти; частично се
използват и различни форми на ИКТ; служителите
са компетентни, вежливи и
коректни
0 т.
0,75 т.
1,5 т.
Училището осигурява въз- Училището осигурява въз- Училището осигурява възможност за професионално можност за професионално можност за професионално
образование и обучение
образование и обучение в
образование и обучение в
само в една форма на обу- две форми на обучение
три форми на обучение
чение
0 т.
0,5 т.
0,75 т.
До 2 %
От 2 % до 5 %
От 5 % до 10 %

Няма професии/
специалности, изучавани в
училището, които са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда
0 т.
Административното обслужване не е ефективно,
налице са жалби, не се използват възможностите на
ИКТ; служителите, които
го осъществяват, не са компетентни, често са груби и
неучтиви

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество
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1

1.6. Осигуряване на
възможност за професионално образование и обучение в
различни форми на
обучение
1.7. Относителен дял
на учениците и/
или курсистите от
уязвими групи1
спрямо общия брой
обучавани – %
1.8. Предоставяне на
възможност за професионално обучение и валидиране
на професионални
знания, умения и
компетентности на
лица, навършили
16 години

3,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

1.4. Предлагане на обучение по професии
и специалности с
приоритетно значение на регионалния
пазар на труда
1.5. Равнище на административно обслужване

№
по
ред

БРОЙ 70
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2.5. Относителен дял на
информираните и
консултираните за
кариерно развитие
обучавани в ПОО
от общия брой обучавани – %

2.4. Проведено измерване на постигнатото
качество чрез самооценяване

3,0

3,0

1,0

1,0

2,0

1,0 т.

2,0 т.

Разработена е вътрешна
система за осигуряване на
качеството, тя функционира
и се отчитат резултати

3,0 т.
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0,0 т.

Разработена е вътрешна
система за осигуряване на
качеството и тя функционира епизодично

Разработена е вътрешна
система за осигуряване на
качеството и тя функционира ефективно – отчитат се
резултати, на основание на
които се правят анализи
и изводи и се формулират
предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството
0 т.
0,75 т.
1,5 т.
2,0 т.
Няма създаден
Има създаден механизъм,
Има създаден механизъм,
Има създаден механизъм,
но той не функционира ко- функционира координира- функционира координираординирано
но, но епизодично
но, перманентно и ефективно
0 т.
0,5 т.
0,75 т.
1,0 т.
Няма създаден
Има създаден механизъм
Има създаден механизъм
Има създаден механизъм за
за мониторинг и контрол,
за мониторинг и контрол,
мониторинг и контрол, чичиито дейности обхващат
чиито дейности обхващат
ито дейности обхващат над
до 50 % от показателите за до 80 % от показателите за 80 % от показателите за
измерване на постигнатото измерване на постигнатото измерване на постигнатото
качество
качество
качество
0 т.
0,5 т.
0,75 т.
1,0 т.
Не е проведено самооценя- Проведено е самооценява- Проведено е самооценява- Проведено е самооценяваване
не, но не е изготвен доклад не, изготвен е доклад, но не не, изготвен е доклад и са
са формулирани коригира- формулирани коригиращи
щи мерки
мерки
0 т.
0,5 т.
2,0 т.
3,0 т.
Няма информирани и кон- До 30 %
От 31 % до 60 %
Над 60 %
султирани обучавани за кариерно развитие

Няма разработена вътрешна система

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

ДЪРЖАВЕН

2.3. Създаден механизъм за вътрешен
мониторинг и контрол на качеството

2.2. Създаден механизъм за ранно
предупреждение за
различни рискове

65

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

Област:
Придобиване на
професионална
квалификация
2.1. Функционираща
вътрешна система
за осигуряване на
качеството на професионалното образование и обучение
в училището

2.

№
по
ред

С Т Р. 3 4
БРОЙ 70

0,5 т.
Осигурени са условия за
ползване на мултимедия
в процеса на обучение.
Прилагат се интерактивни
методи, като: ситуационни
(симулация, ролеви игри,
казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи,
дискусии)

0 т.
Няма осигурени условия

0,0 т.

2,0

2,0

2 т.
Осигурени са условия за
ползване на мултимедия
и интернет в над 60 % от
всички кабинети; осигурени са интерактивни дъски. Осигурен е подходящ
софтуер за професионално
обучение. Прилагат се интерактивни методи, като:
ситуационни (симулация,
ролеви игри, казуси и др.);
опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени
на заседание на педагогическия съвет, методическо
обединение
2,0 т.

1 т.
Осигурени са условия за
ползване на мултимедия
в над 40 % от всички
кабинети. Прилагат се интерактивни методи, като:
ситуационни (симулация,
ролеви игри, казуси и др.);
опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени
на заседание на педагогическия съвет, методическо
обединение

ВЕСТНИК

1,5 т.

2,0 т.
100 %

Над 60 %

1,0 т.
От 76 до 99 %

От 26 % до 60 %

ДЪРЖАВЕН

1,0 т.

0,5 т.
От 51 до 75 %

0,0 т.
До 50 %

Няма учебни програми за
До 25 %
производствена практика,
ЗИП и СИП по професионална подготовка, разработени с участието на представители на бизнеса

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

2,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.6. Относителен дял на
учебните програми
за производствена
практика, ЗИП и
СИП по професионална подготовка,
разработени с участието на представители на бизнеса,
от общия брой на
тези учебни програми – %
2.7. Осигуреност на
педагогическия персонал с квалификация, съответстваща
на изискванията
към обучаващите,
определени в
ДОИ за придобиване на квалификация
по професия
2.8. Осигурени условия
за интерактивно
обучение и учене

№
по
ред

БРОЙ 70
С Т Р. 3 5

0,0 т.
Няма договори с работодатели, практическите занятия се провеждат само в
училището

0,0 т.
Над 5 %

0,0 т.

2,0

4,0

2,0

1,5 т.

3,0 т.
От 2 % до 3 %

1,5 т.
Учебната практика се провежда в училището или
в учебна работилница на
стопанска организация, а за
производствената практика
са осигурени работни места
в реална работна среда за
31 % – 70 % от учениците/
курсистите, които провеждат такава

1,5 т.
От 11 % до 30 %

2,0 т.

4,0 т.
От 0 до 2 %

2,0 т.
Учебната практика се провежда в училището, а за
производствената практика
са осигурени работни места
в реална работна среда за
над 70 % от учениците/курсистите, които провеждат
такава

2,0 т.
Над 30 %

Над 60 %

2

ВЕСТНИК

0,75 т.

1,5 т.
От 4 % до 5 %

1,0 т.
Учебната практика се провежда в училището, а за
производствената практика
са осигурени работни места в реална работна среда
само за до 30 % от учениците/курсистите, които
провеждат такава

1,0 т.
До 10 %

От 21 % до 60 %

ДЪРЖАВЕН

Отпаднали от училище – отписани от училище ученици до 18-годишна възраст преди завършване на последния гимназиален клас, ако лицата не са записани
в друго училище с ПОО.

0,0 т.
Няма учители, участвали
в допълнително обучение
чрез мобилност в друга
страна и/или на работно
място в реална работна
среда

Няма учители, участвали в До 20 %
допълнително и продължаващо обучение

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

2,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.9. Относителен дял на
учителите, участвали в различни форми на допълнително и продължаващо
обучение, от общия
брой учители – %
2.10. Относителен дял на
учителите, участвали в допълнително обучение чрез
мобилност в друга
страна и/или на
работно място в
реална работна среда, от общия брой
учители – %
2.11. Относителен дял
на учениците/курсистите, провели
практическо обучение на работно място в реална работна
среда и/или в условията на мобилност
в друга страна, от
общия брой обучавани, които по учебен план провеждат
практическо обучение – %
2.12. Относителен дял
на отпадналите2 от
ПОО към постъпилите в началото на
обучението – %

№
по
ред

С Т Р. 3 6
БРОЙ 70

1,0 т.
От 20 % до 39 %

0,50 т.
От 20 % до 39 %

1,0 т.
Социалните партньори са
поканени, но не участват в
провеждането на изпитите
за придобиване на квалификация по професии поради
отказ (с писмо или мълчалив отказ)

0,75 т.
До 30 % от учителите имат
достатъчни умения при планиране на урока и/или не
разбират необходимостта да
извършват промени в плановете си, за да отговорят
на нуждите на групи или
отделни ученици/курсисти
(изоставащи, напреднали)

0,75 т.

2,0

4,0

4,0

4,0

От 20 % до 39 %

3,0 т.
От 61 % до 80 % от учителите имат достатъчни
умения при планиране на
урока, проявяват гъвкавост
и творчество и разбират необходимостта да извършват
промени в плановете си, за
да отговорят на нуждите на
групи или отделни ученици/курсисти (изоставащи,
напреднали)
3,0 т.

4,0 т.

4,0 т.
Над 80 % от учителите
имат достатъчни умения
при планиране на урока,
проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да отговорят
на нуждите на групи или
отделни ученици/курсисти
(изоставащи, напреднали)

4,0 т.
Социалните партньори се
отзовават на поканите на
училището и участват в над
60 % от изпитите

2,0 т.
От 85 % до 100 %

4,0 т.
От 85 % до 100 %

От 85 % до 100 %

ВЕСТНИК

2,0 т.

2,0 т.
От 31 % до 60 % от учителите имат достатъчни умения при планиране на урока, проявяват гъвкавост и
разбират необходимостта да
извършват промени в плановете си, за да отговорят
на нуждите на групи или
отделни ученици/курсисти
(изоставащи, напреднали)

3,0 т.
Социалните партньори се
отзовават на поканите на
училището и участват в
31 % до 60 % от изпитите

1,5 т.
От 60 % до 84 %

3,0 т.
От 60 % до 84 %

От 60 % до 84 %

ДЪРЖАВЕН

2,0 т.
Социалните партньори се
отзовават на поканите на
училището и участват в до
30 % от изпитите

1,0 т.
От 40 % до 59 %

2,0 т.
От 40 % до 59 %

От 40 % до 59 %

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

4,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.13. Относителен дял на
придобилите професионална квалификация от постъпилите в началото на
обучението – %
2.14. Относителен дял
на придобилите
професионална
квалификация лица
от уязвимите групи
към постъпилите в
началото на обучението лица от тези
групи – %
2.15. Относителен дял
на успешно положилите държавните
изпити и/или изпитите по теория и по
практика на професията от допуснатите – %
2.16. Относителен дял на
проведените изпити
за придобиване на
квалификация по
професии с участието на социалните
партньори от общия
брой на проведените
изпити – %
2.17. Организация и планиране на урока

№
по
ред

БРОЙ 70
С Т Р. 3 7

2,0

2,0

3,0

1,0 т.

1,5 т.
От 31 % до 60 % от учителите оценяват ритмично
постиженията на учениците/курсистите в съответствие с Наредбата за
системата за оценяване,
проверяват прецизно писмените работи, отстраняват
грешките, оценяват ги и
поставят аргументирана рецензия. Съхраняват входно
и изходно ниво до края на
учебната година
1,0 т.
От 31 % до 60 %

От 31 % до 60 % от учителите използват разнообразни форми за проверка на
знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите
1,5 т.
От 31 % до 60 % от учителите имат точно и ясно
формулирани критерии за
оценяване на знанията, уменията и компетентностите
на учениците/курсистите.
Учениците/курсистите са
запознати с критериите

1,5 т.

2,5 т.
От 61 % до 80 % от учителите оценяват ритмично
постиженията на учениците/курсистите в съответствие с Наредбата за
системата за оценяване,
проверяват прецизно писмените работи, отстраняват
грешките, оценяват ги и
поставят аргументирана рецензия. Съхраняват входно
и изходно ниво до края на
учебната година
1,5 т.
От 61 % до 80 %

От 61 % до 80 % от учителите използват разнообразни форми за проверка на
знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите
2,5 т.
От 61 % до 80 % от учителите имат точно и ясно
формулирани критерии за
оценяване на знанията, уменията и компетентностите
на учениците/курсистите.
Учениците/курсистите са
запознати с критериите

2,0 т.

3,0 т.
Над 80 % от учителите
оценяват ритмично постиженията на учениците/
курсистите в съответствие
с Наредбата за системата
за оценяване, проверяват
прецизно писмените работи, отстраняват грешките,
оценяват ги и поставят аргументирана рецензия. Съхраняват входно и изходно
ниво до края на учебната
година
2,0 т.
Над 80 %

Над 80 % от учителите
използват разнообразни
форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците/
курсистите
4,0 т.
Над 80 % от учителите
имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на знанията, уменията
и компетентностите на учениците/курсистите. Учениците/курсистите са запознати с критериите

ВЕСТНИК

0,5 т.

0,75 т.
От 10 % до 30 % от учителите оценяват ритмично
постиженията на учениците/курсистите в съответствие с Наредбата за
системата за оценяване,
проверяват прецизно писмените работи, отстраняват
грешките, оценяват ги и
поставят аргументирана рецензия. Съхраняват входно
и изходно ниво до края на
учебната година
0,5 т.
От 10 % до 30 %

От 10 % до 30 % от учителите използват разнообразни форми за проверка на
знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите
0,75 т.
От 10 % до 30 % от учителите имат точно и ясно
формулирани критерии за
оценяване на знанията, уменията и компетентностите
на учениците/курсистите.
Учениците/курсистите са
запознати с критериите

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

ДЪРЖАВЕН

2.21. Относителен дял на
учениците, участвали в състезания,
олимпиади, конкурси и др. от общия
брой ученици – %

2.20. Ритмичност на оценяването

4,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.18. Използване на разнообразни форми
за проверка на знанията, уменията и
компетентностите
на учениците/
курсистите
2.19. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване
на знанията, уменията и компетентностите, информираност на учениците/
курсистите за тях

№
по
ред

С Т Р. 3 8
БРОЙ 70

0,0 т.
Има създадено училищно настоятелство, но през
учебната година няма реализирана дейност

0,0 т.
Родителите не са информирани за учебните планове и
програми по професиите/
специалностите; не са
информирани за организираните от училището
извънкласни дейности и не
са мотивирани за участие
в тях

0,0 т.

2,0

2,0

1,5 т.

1,5 т.
Има изграден информационен кът с учебните планове
по професии/специалности,
посочени са сайтовете, от
които родителите могат
да се запознаят с ДОИ, с
националните изпитни програми, с учебните програми
за целия етап на обучение и
с училищните учебни планове.
Родителите са информирани за планираните извънкласни дейности, проявяват
интерес и подпомагат организацията и провеждането
им

Училището участва в програми, има разработени и
класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – най-малко 2 броя
1,5 т.
Училищното настоятелство
осигурява допълнителни
финансови и материални средства, подпомага и
участва в дейности, организирани от училището,
подпомага провеждането на
производствената практика

Училището участва в програми, има разработени и
класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – 3 и повече броя
2,0 т.
Училищното настоятелство
има съществен принос в
осигуряването на допълнителни финансови и материални средства, подпомага
и участва в дейности, организирани от училището,
подпомага провеждането на
производствената практика,
включва се в дейности за
борба с тютюнопушенето,
наркоманията, агресията
и др., подпомага социално
слаби ученици
2,0 т.
Има изграден информационен кът с учебните планове
по професии/специалности,
посочени са сайтовете, от
които родителите могат
да се запознаят с ДОИ, с
националните изпитни програми, с учебните програми
за целия етап на обучение и
с училищните учебни планове. Цялата информация
за учебната документация
по изучаваните в училището професии/специалности
е налична и на сайта на
училището. Родителите са
информирани за планираните извънкласни дейности
и чрез училищния сайт,
проявяват интерес и участват в организирането и провеждането им
2,0 т.

ВЕСТНИК

0,75 т.

0,75 т.
Има изграден информационен кът с учебните планове
по професии/специалности,
родителите са запознати на
родителска среща с училищния учебен план.
Родителите са информирани за планираните извънкласни дейности, но не
проявяват интерес

Училището участва в програми, кандидатства с разработени проекти, но няма
класирани такива (училищни, национални, европейски, други международни)
0,75 т.
Има създадено училищно настоятелство, но през
учебната година епизодично
реализира дейност по инициатива на ръководството
на училището

ДЪРЖАВЕН

2.24. Сътрудничество с
родителите

2.23. Дейност на училищното настоятелство

Училището няма участие в
програми и проекти

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

2,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.22. Реализирани училищни, национални
и международни
програми и проекти

№
по
ред

БРОЙ 70
С Т Р. 3 9

Област:
Реализация на лицата, придобили
професионална квалификация
3.1. Относителен дял
на реализираните
лица на пазара на
труда по професията (една година след
придобиването на
професионалната
квалификация) от
общия брой придобили професионална квалификация – %

0,0 т.

1,0 т.

От 10 % до 39 %

0,75 т.

2,0 т.

От 40 % до 50 %

1,5 т.

1,5 т.
Училището си сътрудничи
с работодателите и браншовите организации на местно
и регионално равнище във
връзка с провеждане на
изпитите за придобиване
на професионална квалификация, за осигуряване на
работни места в реална работна среда за провеждане
на практическото обучение
на учениците/курсистите

От 60 % до 84 %

3,0 т.

Над 50 %

2,0 т.
Училището си сътрудничи
с работодателите и браншовите организации на местно
и регионално равнище във
връзка с провеждане на
изпитите за придобиване
на професионална квалификация, за осигуряване на
работни места в реална работна среда за провеждане
на практическото обучение
на учениците/курсистите, за
модернизиране на материално-техническата база на
училището
2,0 т.

От 85 % до 100 %

ВЕСТНИК

3,0

Под 10 %

0,0 т.

2,0
15

1,0 т.
Училището си сътрудничи
с работодателите и браншовите организации на местно
и регионално равнище във
връзка с провеждане на
изпитите за придобиване
на професионална квалификация

От 40 % до 59 %

ДЪРЖАВЕН

3.

0,5 т.
Училището не си сътрудничи с работодателите и
браншовите организации на
местно и регионално равнище

От 20 % до 39 %

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

2,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.25. Относителен дял
на успешно положилите държавните зрелостни изпити
от допуснатите – %
2.26. Сътрудничество
с работодатели и
браншови организации на местно и регионално равнище

№
по
ред

С Т Р. 4 0
БРОЙ 70

0,0 т.

3,0

3,0 т.

При проведено проучване с по-малко от 50 % от придобилите професионална квалификация точки по този показател не се присъждат.

1,5 т.

3,0 т.
Над 70 % от анкетираните
работодатели са удовлетворени от знанията, уменията
и компетентностите на
придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост
1,5 т.
От 51 % до 70 % от анкетираните работодатели са
удовлетворени от знанията,
уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация
и от пригодността им за
заетост

ВЕСТНИК

3

0,75 т.
Под 50 % от анкетираните
работодатели са удовлетворени от знанията, уменията
и компетентностите на
придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост

0,0 т.
Не е осъществено проучване за степента на удовлетвореност на работодателите
от знанията, уменията и
компетентностите на придобилите професионална
квалификация и от пригодността им за заетост

3,0

3,0 т.
Над 70 % от анкетираните
са удовлетворени от качеството на професионалната
подготовка

Над 50 %

2,0 т.
От 51 % до 70 % от анкетираните са удовлетворени от
качеството на професионалната подготовка

От 40 % до 50 %

ДЪРЖАВЕН

0,75 т.

1,0 т.
Под 50 % от анкетираните
са удовлетворени от качеството на професионалната
подготовка

От 10 % до 39 %

0,0 т.
Не е осъществено проучване за степента на удовлетвореност на придобилите
професионална квалификация от качеството на професионалната подготовка

Под 10 %

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

3,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

3.2. Относителен дял
на придобилите
професионална квалификация, продължили в следваща
степен на образование и/или степен на
професионална квалификация, от общия брой придобили професионална
квалификация – %
3.3. Степен на удовлетвореност на придобилите професионална квалификация от качеството
на професионалната
подготовка – проучвания чрез анкети/
интервюта и други
с най-малко 50 %
от придобилите
професионална квалификация 3
3.4. Степен на удовлетвореност на
работодателите от
знанията, уменията
и компетентностите на придобилите
професионална
квалификация и от
пригодността им за
заетост – проучвания чрез анкети/
интервюта и др.

№
по
ред

БРОЙ 70
С Т Р. 4 1

4

0,0 т.

Не е осъществено проучване за степента на удовлетвореност на работодателите
от партньорството с институцията

0,75 т.

Под 50 % от анкетираните
работодатели са удовлетворени от партньорството с
институцията

1,5 т.

От 51 % до 70 % от анкетираните работодатели са
удовлетворени от партньорството с институцията

3,0 т.

1.1. Публичност
и популяризиране
на предлаганото
професионално
обучение (ПО) и
съдържанието му

Област:
Достъп до професионално образование и обучение

1.

3,0

1,0 т.

Изготвят се и се издават
информационни, рекламни и други видове табла в
сградата на ЦПО или на
професионалния колеж,
има статичен сайт

2,0 т.

Изготвят се и се издават
информационни, рекламни и други видове табла,
рекламни материали и
електронни информационни средства в сградата на
ЦПО или на професионалния колеж, поддържа се
динамичен сайт

Използват се многообразни
начини и средства за
публичност и популяризиране на предлаганото
ПОО и съдържанието
му – електронни информационни средства; брошури,
рекламни материали и
др.; поддържа се динамичен сайт за курсовете за
професионално обучение с
архивиране на предходните
и опции за обучение и оценяване онлайн
3,0 т.

ВЕСТНИК

0 т.

Липсват начини и средства
за разпространяване на
информация, свързана с
дейността на институцията,
в т.ч. и сайт на центъра за
професионално обучение
(ЦПО) или на професионалния колеж

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

ДЪРЖАВЕН

20

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

№
по
ред

Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество

Приложение № 2
към чл. 15, ал. 2

Над 70 % от анкетираните
работодатели са удовлетворени от партньорството с
институцията

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

При проведено проучване с по-малко от 50 % от работодателите – училищни партньори, точки по този показател не се присъждат.

3,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

3.5. Степен на удовлетвореност на
работодателите от
партньорството с
институцията – проучвания чрез анкети/интервюта и
други с най-малко
50 % от училищните партньори4

№
по
ред

С Т Р. 4 2
БРОЙ 70

1.5. Равнище на административно обслужване

2,0

3,0

5,0

0,75 т.

Административното обслужване е достъпно, на
добро равнище, но без
използване на ИКТ; служителите, които го осъществяват са компетентни,
но не винаги са вежливи и
коректни

Една от изучаваните в
ЦПО или в професионалния колеж професии/специалности е с приоритетно
значение на регионалния
пазар на труда
1,0 т.

2,0 т.

Административното обслужване позволява бърз
и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване
инструменти; частично се
използват и различни форми на ИКТ; служителите
са компетентни, вежливи и
коректни
1,5 т.

Две от изучаваните в ЦПО
или в професионалния колеж професии/специалности са с приоритетно значение на регионалния пазар
на труда
2,0 т.

3,5 т.

Административното обслужване позволява бърз и
надежден достъп до информация, предлага полезни
и лесни за използване инструменти; използват се и
различни форми на ИКТ;
служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи
2,0 т.

Изучаваните в ЦПО или
в професионалния колеж
професии/специалности
(три и повече) са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда
3,0 т.

Има учебни работилници/
лаборатории по всички
изучавани професии/специалности, оборудвани с
работеща и използваща се
в голяма част от реалния
бизнес техника; поне една
от учебните работилници/
лаборатории е оборудвана
със съвременна работеща
техника, използвана от
фирмите в бранша
5,0 т.

Обособени рампи към
входовете; адаптирано
санитарно помещение за
специални потребности на
ползващите ги; асансьори
3,0 т.

ВЕСТНИК

0 т.

Административното обслужване не е ефективно,
налице са жалби, не се използват възможностите на
ИКТ; служителите, които
го осъществяват, не са компетентни, често са груби и
неучтиви

Няма професии/специалности, изучавани в ЦПО или
в професионалния колеж,
които са с приоритетно
значение на регионалния
пазар на труда
0 т.

1,0 т.

Има учебни работилници/
лаборатории по всички
изучавани професии/специалности, оборудвани с
работеща и използваща се
в голяма част от реалния
бизнес техника

Има учебни работилници/
лаборатории по всички
изучавани професии/специалности, оборудвани с
морално и физически остаряла, често повреждаща се
техника

Има учебни работилници/лаборатории, но не по
всички изучавани професии/специалности; наличните са оборудвани с
морално и физически остаряла, често повреждаща се
техника

0,0 т.

Обособени рампи към вхо- Обособени рампи към
довете
входовете; адаптирано
санитарно помещение за
специални потребности на
ползващите ги
1,0 т.
2,0 т.

Не е осигурена

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

ДЪРЖАВЕН

1.4. Проведено обучение по професии
и специалности с
приоритетно значение на регионалния
пазар на труда

1.3. Наличие на материално-техническа
база за проведените
обучения по професии (кабинети,
учебни работилници, лаборатории и
др.) в съответствие
с изискванията на
ДОИ

3,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

1.2. Осигурена достъпна архитектурна
среда

№
по
ред

БРОЙ 70
С Т Р. 4 3

0,75 т.

Разработена е вътрешна
система за осигуряване на
качеството и тя функционира епизодично

Уязвими групи – курсисти с увреждания, социално слаби и имигранти

0,25 т.

Разработена, но недействаща вътрешна система за
осигуряване на качеството

1,0 т.

Предоставя се възможност
за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности на лица,
навършили 16 г., по една
професия/специалност

0,5 т.

От 2 % до 5 %

0,5 т.

ЦПО или професионалният
колеж осигурява възможност за професионално
обучение в две форми на
обучение

1,5 т.

Разработена е вътрешна
система за осигуряване на
качеството, тя функционира и се отчитат резултати

Предоставя се възможност
за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности на лица,
навършили 16 г., по две
професии/специалности
1,5 т.

0,75 т.

От 5 % до 10 %

0,75 т.

ЦПО или професионалният
колеж осигурява възможност за професионално
обучение в три форми на
обучение

Разработена е вътрешна
система за осигуряване на
качеството и тя функционира ефективно – отчитат
се резултати, на основание
на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на ЦПО или на
професионалния колеж за
повишаване на качеството
2,0 т.

Предоставя се възможност
за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности на лица,
навършили 16 г., по три и
повече професии/специалности
2,0 т.

1,0 т.

Над 10 %

1,0 т.

ЦПО или професионалният
колеж осигурява възможност за професионално
обучение в повече от три
форми на обучение

ВЕСТНИК

1

2,0

65

0 т.

Не се предоставя възможност за валидиране на професионални знания, умения
и компетентности на лица,
навършили 16 г.

0,25 т.

До 2 %

0,25 т.

ЦПО или професионалният
колеж осигурява възможност за професионално обучение само в една форма
на обучение

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

ДЪРЖАВЕН

2.1. Функционираща
вътрешна система
за осигуряване на
качеството на професионалното обучение в ЦПО или
в професионалния
колеж

Област:
Придобиване на
професионална
квалификация

2.

2,0

1,0

Предоставяне на
възможност за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности на лица,
навършили 16 г.

1.7. Относителен дял
на курсистите от
уязвими групи1
спрямо общия брой
обучавани – % (за
проведени обучения)

1.8

1,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

1.6. Осигуряване на
възможност за професионално обучение в различни
форми на обучение
(за проведени обучения)

№
по
ред

С Т Р. 4 4
БРОЙ 70

3,0

1,0

3,0

2.5. Относителен дял
на информираните
и консултираните
за кариерно развитие обучаеми в
ЦПО или в професионалния колеж в
процеса на обучение от общия брой
обучавани – % (за
проведени обучения)

2.6. Относителен дял
на учебните програми, разработени с участието на
социалните партньори (синдикати,
бизнес), от общия
брой учебни програми – % (за проведени обучения)

2,0

2.4. Проведено измерване на постигнатото качество чрез
самооценяване (за
проведени обучения)

2.3. Създаден механизъм за вътрешен
мониторинг и контрол на качеството

2,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.2. Създаден механизъм за ранно
предупреждение за
различни рискове

№
по
ред

Има създаден механизъм
за мониторинг и контрол,
чиито дейности обхващат
до 50 % от показателите за
измерване на постигнатото
качество
0,75 т.

0,75 т.

Има създаден механизъм,
но той не функционира координирано

Има създаден механизъм
за мониторинг и контрол,
чиито дейности обхващат
до 80 % от показателите за
измерване на постигнатото
качество
1,5 т.

1,5 т.

Има създаден механизъм,
функционира координирано, но епизодично

0,25 т.

0,75 т.

1,5 т.

От 26 % до 60 %

0,5 т.

От 31 % до 60 %

2,0 т.

3,0 т.

Над 60 %

1,0 т.

Над 60 %

3,0 т.

ВЕСТНИК

0,0 т

Няма учебни програми,
До 25 %
разработени с участието на
представители на социалните партньори (синдикати,
бизнес)

0,0 т.

До 30 %

1,0 т.

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад и са
формулирани коригиращи
мерки

Има създаден механизъм за
мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат над
80 % от показателите за
измерване на постигнатото
качество
2,0 т.

Има създаден механизъм,
функционира координирано, перманентно и ефективно
2,0 т.

ДЪРЖАВЕН

Няма информирани и консултирани обучавани за
кариерно развитие

0 т.

Не е проведено самооценя- Проведено е самооценява- Проведено е самооценяваване
не, но не е изготвен доклад не, изготвен е доклад, но
не са формулирани коригиращи мерки

0 т.

Няма създаден

0 т.

Няма създаден

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

БРОЙ 70
С Т Р. 4 5

4,0

3,0

1,5 т.

2,5 т.

4,0 т.

Над 60 %

ВЕСТНИК

0,0 т.

От 21 % до 60 %

2,0 т.

1,0 т.

Няма преподаватели,
участвали в различни форми на квалификация, в
това число и чрез мобилност в друга страна и/или
на работно място в реална
работна среда

До 20 %

Осигурени са условия за
ползване на мултимедия
и интернет в над 60 % от
всички кабинети, осигурени са интерактивни дъски. Осигурен е подходящ
софтуер за професионално
обучение. Прилагат се интерактивни методи, като:
ситуационни (симулация,
ролеви игри, казуси и др.);
опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии)
3,0 т.
Осигурени са условия за
ползване на мултимедия
в над 40 % от всички
кабинети. Прилагат се интерактивни методи, като:
ситуационни (симулация,
ролеви игри, казуси и др.);
опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии)

0,0 т.

2,0 т.

1,5 т.

Осигурени са условия за
ползване на мултимедия
в процеса на обучение.
Прилагат се интерактивни
методи, като: ситуационни
(симулация, ролеви игри,
казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи,
дискусии)

100 %

1 т.

от 76 до 99 %

Няма създадени условия

от 51 до 75 %

0,5 т.

до 50 %

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

ДЪРЖАВЕН

2.9. Относителен дял
на преподавателите, участвали в
различни форми
на квалификация,
в това число и
чрез мобилност в
друга страна и/или
на работно място
в реална работна
среда, от общия
брой преподаватели – % (за проведени обучения)

2.8. Осигурени условия
за интерактивно
обучение и учене
(за проведени обучения)

2,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.7. Осигурен преподавателски състав
с квалификация,
съответстваща на
изискванията към
обучаващите, определени в
ДОИ за придобиване на квалификация по професия
(за проведени обучения)

№
по
ред

С Т Р. 4 6
БРОЙ 70

3,0

5,0

2,0

2.11. Относителен дял
на отпадналите от
ПО към постъпилите в началото на
обучението – % (за
проведени обучения)

2.12. Относителен дял
на придобилите
професионална
квалификация от
постъпилите в началото на обучението – % (за проведени обучения)

2.13. Относителен дял
на придобилите
професионална
квалификация лица
от уязвимите групи
към постъпилите в
началото на обучението лица от тези
групи – % (за проведени обучения)

5,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.10. Относителен дял
на курсистите, провели практическо
обучение на работно място в реална
работна среда от
общия брой обучавани – % (за проведени обучения)

№
по
ред

0,50 т.

От 20 % до 39 %

1,0 т.

От 40 % до 59 %

1,5 т.

От 40 % до 59 %

1,0 т.

От 4 % до 5 %

1,5 т.

Учебната практика се провежда в ЦПО или в професионалния колеж, а за производствената практика са
осигурени работни места в
реална работна среда само
за до 30 % от курсистите,
които провеждат такава

1,5 т.

От 60 % до 84 %

3,5 т.

От 60 % до 84 %

2,0 т.

От 2 % до 3 %

Учебната практика се провежда в ЦПО или в професионалния колеж или в
учебна работилница на стопанска организация, а за
производствената практика
са осигурени работни места
в реална работна среда за
31 % – 70 % от курсистите,
които провеждат такава
3,5 т.

2,0 т.

От 85 % до 100 %

5,0 т.

От 85 % до 100 %

3,0 т.

От 0 до 2 %

5,0 т.

Учебната практика се провежда в ЦПО или в професионалния колеж, а за
производствената практика
са осигурени работни места в реална работна среда
за над 70 % от курсистите,
които провеждат такава

ДЪРЖАВЕН

0,0 т.

От 20 % до 39 %

0,0 т.

Над 5 %

0,0 т.

Практическите занятия се
провеждат само в ЦПО
или в професионалния колеж

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

БРОЙ 70
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

4,0

0,5 т.

1,5 т.

От 31 % до 60 % от преподавателите използват
разнообразни форми за
проверка на знанията, уменията и компетентностите
на курсистите

1,5 т.

От 31 % до 60 % от преподавателите имат достатъчни умения при планиране
на учебната дейност, проявяват гъвкавост и разбират
необходимостта да извършват промени в плановете
си, за да отговорят на нуждите на групи или отделни
курсисти (изоставащи, напреднали)

1,5 т.

Социалните партньори се
отзовават на поканите на
ЦПО или на професионалния колеж и участват в до
30 % от изпитите

1,5 т.

От 40 % до 59 %

3,0 т.

От 61 % до 80 % от преподавателите използват
разнообразни форми за
проверка на знанията, уменията и компетентностите
на курсистите

От 61 % до 80 % от преподавателите имат достатъчни умения при планиране на учебната дейност,
проявяват гъвкавост и
творчество и разбират необходимостта да извършват
промени в плановете си, за
да отговорят на нуждите
на групи или отделни курсисти (изоставащи, напреднали)
3,5 т.

3,5 т.

Социалните партньори се
отзовават на поканите на
ЦПО или на професионалния колеж и участват в
31 % до 60 % от изпитите

3,5 т.

От 60 % до 84 %

4,0 т.

Над 80 % от преподавателите използват разнообразни форми за проверка
на знанията, уменията и
компетентностите на курсистите

5,0 т.

Над 80 % от преподавателите имат достатъчни
умения при планиране на
учебната дейност, проявяват гъвкавост и творчество
и разбират необходимостта
от промени в плановете си,
за да отговорят на нуждите
на групи или отделни курсисти (изоставащи, напреднали)

5,0 т.

Социалните партньори се
отзовават на поканите на
ЦПО или на професионалния колеж и участват в над
60 % от изпитите

5,0 т.

От 85 % до 100 %

ВЕСТНИК

От 10 % до 30 % от преподавателите използват
разнообразни форми за
проверка на знанията, уменията и компетентностите
на курсистите

0 т.

До 30 % от преподавателите имат достатъчни умения
при планиране на учебната
дейност и/или не разбират
необходимостта да извършват промени в плановете
си, за да отговорят на нуждите на групи или отделни
курсисти (изоставащи, напреднали)

0 т.

Социалните партньори са
поканени, но не участват
в провеждането на изпитите за придобиване на
квалификация по професии
поради отказ (с писмо или
мълчалив отказ)

0 т.

От 20 % до 39 %

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

ДЪРЖАВЕН

2.17. Използване на разнообразни форми
за проверка на знанията, уменията и
компетентностите
на курсистите (за
проведени обучения)

5,0

5,0

2.15. Относителен дял
на проведените
изпити за придобиване на квалификация по професии с
участието на социалните партньори
от общия брой на
проведените изпити – %

2.16. Организация за
планиране на преподавателската
(учебната) дейност
(за проведени обучения)

5,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.14. Относителен дял
на успешно положилите изпитите
по теория и по
практика на професията от допуснатите – % (за проведени обучения)

№
по
ред

С Т Р. 4 8
БРОЙ 70

3,0

3,0

0,0 т.

ЦПО или професионалният колеж не си сътрудничи
със социалните партньори
на местно и регионално
равнище

0 т.

ЦПО или професионалният колеж няма реализирани национални и международни програми и проекти

0,75 т.

От 10 % до 30 % от преподавателите имат точно и
ясно формулирани критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на курсистите.
Курсистите са запознати с
критериите

1,5 т.

ЦПО или професионалният колеж си сътрудничи
със социалните партньори
на местно и регионално
равнище във връзка с провеждане на изпитите за
придобиване на професионална квалификация

ЦПО или професионалният колеж участва в
програми, кандидатства с
разработени проекти, но
няма класирани такива
(регионални, национални,
европейски, други международни)
1,0 т.

1,5 т.

От 31 % до 60 % от преподавателите имат точно и
ясно формулирани критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на курсистите.
Курсистите са запознати с
критериите

2,5 т.

ЦПО или професионалният колеж си сътрудничи
със социалните партньори
на местно и регионално
равнище във връзка с
провеждане на изпитите
за придобиване на професионална квалификация,
за осигуряване на работни
места в реална работна
среда за провеждане на
практическото обучение
на курсистите

2,0 т.

ЦПО или професионалният колеж участва в програми, има разработени и
класирани проекти (регионални, национални, европейски, други международни) – най-малко 1 брой

2,5 т.

От 61 % до 80 % от преподавателите имат точно и
ясно формулирани критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на курсистите.
Курсистите са запознати с
критериите

ЦПО или професионалният колеж си сътрудничи
със социалните партньори
на местно и регионално
равнище във връзка с
провеждане на изпитите
за придобиване на професионална квалификация,
за осигуряване на работни
места в реална работна
среда за провеждане на
практическото обучение
на курсистите, за модернизиране на материално-техническата база и оборудването є
3,0 т.

3,0 т.

ЦПО или професионалният колеж участва в програми, има разработени и
класирани проекти (регионални, национални, европейски, други международни) – 2 и повече броя

3,0 т.

Над 80 % от преподавателите имат точно и ясно
формулирани критерии за
оценяване на знанията,
уменията и компетентностите на курсистите.
Курсистите са запознати с
критериите

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

ДЪРЖАВЕН

2.20. Сътрудничество
със социалните
партньори
на местно и регионално равнище

2.19. Реализирани програми и проекти –
национални и
международни

3,0

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

2.18. Точно и ясно
формулиране на
критериите за
оценяване на знанията, уменията и
компетентностите,
информираност на
курсистите за тях
(за проведени обучения)

№
по
ред

БРОЙ 70
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

Област:
Реализация на лицата, придобили
професионална
квалификация

3.

3,0

2,0

3.1. Относителен дял
на реализираните
лица на пазара на
труда по професията (една година
след придобиването на професионалната квалификация) от общия
брой придобили
професионална
квалификация – %
(за проведени обучения)

3.2. Относителен дял
на придобилите
професионална
квалификация,
продължили в
следваща степен
на образование и/
или степен на професионална квалификация, от общия
брой придобили
професионална
квалификация – %
(за проведени обучения)

15

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

№
по
ред

0,5 т.

Под 10 %

1,0 т.

От 10 % до 39 %

1,0 т.

От 10 % до 39 %

1,5 т.

От 40 % до 50 %

2,0 т.

От 40 % до 50 %

2,0 т.

Над 50 %

3,0 т.

Над 50 %

ДЪРЖАВЕН

0,0 т.

Под 10 %

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

С Т Р. 5 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 70

4,0

3,0

3.5. Степен на удовлетвореност на
работодателите от
партньорството с
ЦПО или с професионалния колеж 2
(за проведени обучения)

0,0 т.

Не е осъществено проучване за степента на удовлетвореност на работодателите от партньорството
с ЦПО или институцията
по чл. 9, ал. 2 ЗПОО

0,0 т.

Не е осъществено проучване за степента на
удовлетвореност на работодателите от знанията,
уменията и компетентностите на придобилите
професионална квалификация и от пригодността
им за заетост

0,0 т.

Не е осъществено проучване за степента на
удовлетвореност на придобилите професионална
квалификация от качеството на професионалната
подготовка

0,75 т.

Под 50 % от анкетираните
работодатели са удовлетворени от партньорството
с ЦПО или институцията
по чл. 9, ал. 2 ЗПОО

0,75 т.

Под 50 % от анкетираните
работодатели са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите
на придобилите професионална квалификация
и от пригодността им за
заетост

0,75 т.

Под 50 % от анкетираните
са удовлетворени от качеството на професионалната подготовка

1,5 т.

От 51 % до 70 % от анкетираните работодатели са
удовлетворени от партньорството с Центъра

1,5 т.

От 51 % до 70 % от анкетираните работодатели са
удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на придобилите
професионална квалификация и от пригодността
им за заетост

1,5 т.

От 51 % до 70 % от анкетираните са удовлетворени
от качеството на професионалната подготовка

3,0 т.

Над 70 % от анкетираните
работодатели са удовлетворени от партньорството
с ЦПО или институцията
по чл. 9, ал. 2 ЗПОО

3,0 т.

Над 70 % от анкетираните
работодатели са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите
на придобилите професионална квалификация
и от пригодността им за
заетост

3,0 т.

Над 70 % от анкетираните
са удовлетворени от качеството на професионалната подготовка

Показатели за измерване равнището на постигнатото качество

2

ДЪРЖАВЕН

При проведено проучване с по-малко от 50 % от работодателите – партньори на центровете или професионалните колежи, точки по този показател не се
присъждат.
6064

3,0

3.4. Степен на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и
компетентностите
на придобилите
професионална
квалификация и от
пригодността им
за заетост (за проведени обучения)

Наименование на Макс.
критериите по оббр.
ласти на оценяване точки

3.3. Степен на удовлетвореност на придобилите професионална квалификация от качеството
на професионалната подготовка (за
проведени обучения)

№
по
ред

БРОЙ 70
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в
държавни и в общински училища (обн., ДВ,
бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79
от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.;
изм., бр. 82 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 в края на изречението се
поставя запетая и се добавя „а в случаите по
чл. 22, ал. 4 и 5 – до 10 септември“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думата „три“ се заменя
с „два“;
б) точка 2 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изпитните материали за приемните
изпити се утвърждават от министъра на образованието и науката с изключение на изпитните
материали по музика, по хореография и по
спорт, които се утвърждават от директора на
училището, в което се провежда съответният
изпит.“
3. В ал. 6 след думата „отговори“ се добавя
„за всеки приемен изпит по ал. 2, т. 1“.
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) Изпитният вариант за всеки приемен
изпит по ал. 2, т. 2 се публикува на официалната
електронна страница на съответното училище
след обявяването на края на изпитния ден.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8, като в края
се поставя тире и се добавя „за изпитите по
ал. 2, т. 1, и на изпитния вариант преди обявяването на края на изпитния ден за съответното
училище – за изпитите по ал. 2, т. 3“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3“ се
заменят с „чл. 6, ал. 2, т. 3“.
2. В ал. 4 думите „чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3“ се
заменят с „чл. 6, ал. 2, т. 3“.
3. В ал. 6 изречение второ се заличва.
4. В ал. 10 след думата „училището“ запетаята и думите „съгласуван е с Министерството
на младежта и спорта“ се заличават.
§ 4. В чл. 14 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учениците, класирани за участие в
олимпийски игри или класирани на призови
места от световни, европейски, балкански
или държавни спортни първенства, може да
участват в класирането с оценка отличен (6)
вместо резултат от приемен изпит за проверка
на способностите за профил „Спорт“.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „състезанията за решаване
на тестове по български език и литература или
по математика“ се заменят с „олимпиадата по
български език и литература в VII клас и/или
на олимпиадата по математика в VII клас“;
б) точка 6 се отменя.
2. В ал. 2:

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

а) в т. 5 думите „състезанията за решаване
на тестове по български език и литература или
по математика“ се заменят с „олимпиадата по
български език и литература в VII клас и/или
на олимпиадата по математика в VII клас“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява,
че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно,
европейско, балканско или държавно спортно
първенство.“
3. В ал. 3 думите „по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6“
се заменят с „по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5“.
§ 6. В чл. 17, ал. 2, изречение първо думите
„въпроси и“ се заличават.
§ 7. В чл. 22 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 в края се добавя „или ако няма
следващи желания – към паралелка, в която
има незаети места“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) По решение на началника на РИО след
анализ на резултатите от приемните изпити,
желанията на учениците, спецификата на
населеното място, когато след трети етап на
класиране записаните в някоя паралелка са
под норматива за минимален брой ученици,
по изключение държавният прием може да се
извършва до 5 септември.
(5) Ако и след 5 септември записаните са
под норматива за минимален брой ученици,
учениците се насочват към друга паралелка
при условията и по реда на ал. 3.“
§ 8. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „или чрез полагане на
един приемен изпит – по учебен предмет“ се
заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Учениците, които кандидатстват за
профил „Спорт“, полагат изпит за проверка
на способностите.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 след думите „по ал. 2“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на кандидатстването за профил „Спорт“,“.
§ 9. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. Учениците, класирани за участие
в олимпийски игри или класирани на призови места от световни, европейски, балкански
или държавни спортни първенства, може да
участват в класирането с оценка отличен (6)
вместо резултат от приемен изпит за проверка
на способностите за профил „Спорт“.“
§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява,
че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно,
европейско, балканско или държавно спортно
първенство.“
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2. В ал. 3 думите „по ал. 1, т. 2, 3 и 4“ се
заменят с „по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5“.
§ 11. Раздел VI „Приемане на чужденци“ с
членове от 39 до 41 включително се отменя.
§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 4:
„4. „Призови места“ са:
а) от 1. до 12. място на световни първенства;
б) от 1. до 8. място на европейски първенства;
в) на 1. място от балкански първенства;
г) на 1. място от държавни първенства.“
Заключителна разпоредба
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Тодор Танев
6072

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за
провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за
провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ,
бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.;
изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от
2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от
2012 г. и бр. 31 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 4 думите „до 750 kg“ се
заменят с „над 750 kg“ и думите „надвишава
3500 kg“ се заменят с „не надвишава 4250 kg“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. такса за всеки кандидат – когато теоретичните изпити се провеждат в кабинет на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и кандидатът:
а) е представен от учебен център, или
б) сам е подал документите си за допускане
до изпит;“.
2. В ал. 5 думите „ал. 4, т. 2 – 4“ се заменят
с „ал. 4, т. 1, буква „а“ и т. 2 – 4“.
§ 3. В чл. 15, ал. 1, т. 5 след думите „категория „В“ се добавя „(допустимата максимална
маса на състава е не по-малка от 4250 kg)“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „изготвят списък с“ се
заменят с „вписват“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „списъка по
ал. 1 за изпит“ се заменят с „групите за изпит
на кандидатите“;
б) в т. 1 думите „притежаващи свидетелство за завършено“ се заменят със „за които
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в информационната система е отразено, че са
преминали“;
в) точка 3 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 2, т. 1 и 6 се допускат
до теоретичен или практически изпит, ако от
последното им явяване на съответния изпит
или от отбелязването в информационната
система на преминатото теоретично и/или
практическо обучение, или от отбелязването
по чл. 19г, ал. 1 от Наредба № 37 от 2002 г. са
изминали не повече от шест месеца.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 5. В чл. 18а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато кандидатът не се е явил на теоретичен изпит 6 месеца след отбелязването
в информационната система, че обучението
е преминато или са изминали повече от 6
месеца от последното явяване на теоретичен
изпит, кандидатът се допуска до изпит, когато
в информационната система е отразено, че е
положил нов вътрешен изпит.“
2. В ал. 3 думите „се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в
което е отразено, че кандидатът“ се заменят с
„кандидатът се допуска до изпит, ако в системата е отразено, че“.
3. В ал. 4 думите „се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в
което е отразено, че кандидатът“ се заменят с
„кандидатът се допуска до изпит, ако в системата е отразено, че“.
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За първо явяване на теоретичен и/или
практически изпит кандидатите се представят
от учебния център, направил отбелязването в
информационната система, че кандидатът е
преминал съответното обучение.“
2. Алинея 6 се отменя.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За първо явяване на теоретичен и/или
практически изпит се допуска кандидатите
да се представят от учебен център, различен
от посочения в ал. 4, когато кандидатите се
явяват на изпит в област, различна от тази, в
която са се обучавали.“
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, притежаващи чуждестранно
свидетелство по чл. 162, ал. 5 от Закона за
движението по пътищата, и кандидатите, които
съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на вътрешни изпити, се
предлагат за допускане до практически изпит от
лицата, притежаващи разрешение за обучение.“
2. В ал. 2 думите „в който е издадено
удостоверението за допускане до теоретичен
изпит и/или удостоверението за допускане до
практически изпит, или на учебния център,
направил отбелязването по чл. 19г, ал. 1 от
Наредба № 37 от 2002 г. в информационната
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система“ се заменят с „отразил в информационната система преминатото теоретично и/
или практическо обучение“.
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „комисиите“ се добавя
„за провеждане на практическите изпити и
броя на лицата за провеждане на теоретичните
изпити (които се отбелязват с поредни номера),
броя на групите за теоретичните изпити“.
2. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
„(2) Едно и също лице, определено по реда
на чл. 28, ал. 2, в един и същи ден може да
проведе теоретичния изпит най-много на
7 групи кандидати. Една и съща комисия за
практически изпит в един и същи ден може
да проведе практическия изпит само на една
група кандидати.
(3) В графика за изпитите се посочват датите
и номерата на комисиите за практическите
изпити и на лицата за провеждане на теоретичните изпити на групи, формирани от учебните
центрове, и съответно датите и номерата на
комисиите и на лицата за провеждане на изпитите на групи, формирани от регионалното
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
(4) Групите за провеждане на изпитите се
формират чрез информационната система, като
учебните центрове:
1. избират и запазват предпочитаните от тях
дати и номера на комисии, съответно номера
на лица, като отбелязват поредния номер на
комисията или лицето, от незаетите в електронния график и определени за провеждане
на изпити на групи, формирани от учебните
центрове, или
2. вписват имената на кандидатите, които
предлагат за изпит, в незаетите места на предпочитаните от тях дати и номера на комисии,
съответно лица, определени за провеждане на
изпитите на групи, формирани от регионалното
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.“
3. Създават се ал. 5 – 11:
„(5) Вписването на кандидатите в групите
за изпит се преустановява:
1. в група, формирана по реда на ал. 4,
т. 1 – до 17 ч. в последния работен ден преди
деня на изпита;
2. в група, формирана по реда на ал. 4,
т. 2 – до 2 дни преди изпита.
(6) Броят на комисиите, съответно на лицата
за провеждане на изпитите, включени в графика,
е съобразно административния капацитет на
съответното регионално звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(7) Теоретичните изпити на групи, формирани по реда на ал. 4, т. 1, се провеждат
в кабинет по чл. 11, ал. 3 на учебния център,
избрал и запазил датата и номера на лицето за
провеждане на изпита, а теоретичните изпити
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на групи, формирани по реда на ал. 4, т. 2 – в
кабинет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(8) При практическите изпити учебните площадки и кабинетите, които ще бъдат използвани
за даване на указанията на кандидатите и в
които кандидатите изчакват реда си за явяване
на изпит, се осигуряват от учебните центрове
и се определят в информационната система:
1. за групи, формирани по реда на ал. 4,
т. 1 – от учебния център, избрал и запазил
датата и номера на комисията за изпита;
2. за групи, формирани по реда на ал. 4,
т. 2 – от служителя на съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
(9) При вписване в информационната система на кандидат за практически изпит учебните
центрове посочват регистрационния номер, марката и модела на моторното превозно средство,
с което ще се проведе изпитът по управление.
(10) Графикът за всяка календарна седмица
се публикува в информационната система в
предпоследния петък преди началото на седмицата, за която се отнася. Изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със заповед определя
конкретния час за публикуването на графика в
информационната система за всяко регионално
звено на агенцията.
(11) Промени в публикуваните графици се
правят по ред, определен със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. вписва кандидата чрез информационната
система в група за изпит, формирана по реда
на чл. 24, ал. 4, т. 2.“
3. Алинеи 3, 6 и 7 се отменят.
§ 10. В чл. 26, ал. 1 се създава изречение
второ: „За всяка група за изпит се изготвя
отделен протокол.“
§ 11. В чл. 32, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Числото „25“ се заменя с „16“.
2. Създава се изречение второ: „При наличие
на по-голям брой технически средства за провеждане и оценяване на теоретичните изпити
се допуска в групите за изпит да се включват
до 24 кандидати.“
§ 12. В чл. 37 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 13. В чл. 53а, ал. 3 думите „и председателят на изпитната комисия за провеждане на
практическите изпити предават“ се заменят с
„предава“.
§ 14. В чл. 58 думите „Всяко регионално
звено на“ и думите „в съответния регион“ се
заличават.
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§ 15. В § 19, ал. 1, т. 4 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 38 от
2004 г. за условията и реда за провеждането
на изпитите на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство и реда за провеждане на
проверочните изпити (ДВ, бр. 95 от 2012 г.)
думите „1 януари 2016 г.“ се заменят с „1 октомври 2015 г.“.
§ 16. В § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство
и реда за провеждане на проверочните изпити
(ДВ, бр. 31 от 2014 г.) след думата „обучение“
се добавя „и практическите изпити“.
§ 17. Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 се
отменя.
§ 18. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 1
думите „чл. 6, ал. 4 от Наредба № 37 от 2002 г.“
се заменят с „чл. 18, т. 3“.
§ 19. В приложение № 3а към чл. 12, ал. 4
в т. 4 в четвърто тире в края на изречението
се добавя „на всички камери едновременно“.
Министър:
Ивайло Московски
6045

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране
и провеждане на изпитите на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (обн., ДВ,
бр. 97 от 2008 г.; изм., бр. 104 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 18 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 95
от 2012 г. и бр. 31 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4 се създават ал. 4 – 6:
„(4) Кандидатите за придобиване на правоспособност не трябва да притежават друго
свидетелство за управление на МПС, издадено от
друга държава – членка на Европейския съюз,
за категорията, за която се явяват на изпит.
(5) Кандидатите за придобиване на правоспособност трябва да са установили обичайното
си пребиваване в Република България.
(6) За обстоятелствата по ал. 4 и 5 кандидатите подписват декларация по чл. 16, ал. 4
от Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда
за обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение или
чл. 18, т. 3 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство и
реда за провеждане на проверочните изпити.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Регионалните звена на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ изготвят графика за провеждане на теорeтичните и
практическите изпити по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 38 от 2004 г. не по-късно от два дни
преди публикуването му в информационната
система.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 3. Член 9 се отменя.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Не по-късно от два дни
преди“ се заменят с „Преди“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите, когато практическият изпит се организира от регионалното звено на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в протокола се посочва кабинетът на
учебния център, който е предложил най-голям
брой кандидати за изпит в съответната група
и който се намира на територията на населено
място, отговарящо на изискванията на чл. 13
от Наредба № 38 от 2004 г.“
§ 5. В чл. 33, ал. 7 думите „и списък на“ се
заменят с „като в него се вписват“.
§ 6. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) След провеждане на практическия изпит
на всеки кандидат председателят, членът на
комисията и изпитаният кандидат се подписват
в изпитния протокол.“
§ 7. В чл. 39 се създава ал. 3:
„(3) Копие на протокола на хартиен носител,
в който са нанесени корекции на личните данни
на кандидатите, се изпраща в дирекция „ППС
и водачи“ за отразяване в информационната
система.“
§ 8. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 се
отменя.
§ 9. В приложение № 4.2 към чл. 24, ал. 2,
т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Преди таблицата се добавя:
„К О Н Т Р О Л Н А К А Р Т А
за резултатите от изпита по управление на
МПС от категория ......
Протокол № ............ /............ г.
Начало ............................., край .................................
На ................................................................................ ,
ЕГН ..........................., подпис ....................................
Брой точки ................... Оценка ...............................
Председател ......................., подпис .........................
Член на комисията ..................., подпис ................“

2. Във втория ред на таблицата думите
„Включване, излизане от движението“ се заменят с „Включване, движение и излизане от
движението“.
3. След таблицата се добавя:
„Контролна карта за категории АМ, А1, А2,
А, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ D1, D1Е, D, DЕ,
Ттм и чл. 155, ал. 9 и 10 ЗДвП.“
Министър:
Ивайло Московски
6046

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които
трябва да отговарят физическите лица, които
по договор непосредствено извършват сделки
с ценни книжа и инвестиционни консултации
относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват
такава дейност (ДВ, бр. 101 от 2003 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата навсякъде думите „ценни книжа“ се заменят с
„финансови инструменти“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „ценни книжа“
се заменят с „финансови инструменти“.
2. В ал. 2 думите „с ценни книжа“ се заменят
със „с финансови инструменти“, а думите „на
ценни книжа“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Инвестиционният консултант е физическо лице, което по договор с инвестиционен
посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество, национален инвестиционен
фонд и/или лице, управляващо алтернативни
инвестиционни фондове, извършва инвестиционни анализи и консултации относно финансови
инструменти.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Брокерът и инвестиционният консултант
нямат право едновременно с упражняването на
дейността по ал. 2 и 3 да сключват по занятие
други търговски сделки в лично качество или
от името и за сметка на друг търговец, ако е
възможно възникването на конфликт на интереси или могат да бъдат нарушени правилата за
личните сделки на служителите на дружеството,
за сметка на което упражняват дейността по
ал. 2 и 3. Осъществяването на такава дейност
се прекратява най-късно до датата, на която
е сключен договор по чл. 14, ал. 3 или 4, или
при възникване на обстоятелство по изречение първо и може да бъде осъществявана след
прекратяването на договора.“
§ 3. В наименованието на глава втора навсякъде думите „ценни книжа“ се заменят с
„финансови инструменти“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. не са му налагани административни
наказания за извършено грубо нарушение или
за системни нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ), Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
(ЗПЗФИ), Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ),
Закона за Комисията за финансов надзор
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(ЗКФН), Закона за кредитните институции
(ЗКИ), Кодекса за застраховането (КЗ), Кодекса
за социално осигуряване (КСО) и актовете по
прилагането им, на съответното законодателство на друга държава или на Регламент на
ЕС за последните 3 години;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. има постоянно местопребиваване в страната, а за лица, за които се прилага Законът за
чужденците в Република България или Законът
за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на
Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС) – продължително
пребиваване в Република България;“.
3. Създава се нова т. 7:
„7. не е освобождавано от длъжност в
дружество, лицензирано по ЗПФИ, ЗДСИЦ,
ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ, КСО или съответното
законодателство в друга държава въз основа
на приложена принудителна административна
мярка;“.
4. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 думата „постоянно“ се заменя с
„продължително“;
б) в т. 4 думите „5 и 6“ се заменят с „5, 6 и 7“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В заявлението се посочва адрес на
електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за
допускане до изпит.“
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 накрая се добавят думите „и
информация за тематичния обхват на положените изпити;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В заявлението се посочва адрес на
електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство
за признаване на придобита квалификация.“
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „по чл. 3, т. 1 – 6“ се
заменят с „по чл. 3, т. 1 – 7“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията за финансов надзор се
произнася по заявлението за признаване на
придобитата квалификация в едномесечен срок
от подаването му, а когато са били поискани
допълнителни данни и документи – в срок 7
работни дни от получаването им. Решението
се мотивира писмено.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията за финансов надзор се
произнася по заявлението за допускане до
изпит в едномесечен срок от подаването му.
При установени непълноти и несъответствия
в документите, приложени към заявление за
допускане до изпит, заместник-председателят,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, изпраща съобщение за

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

констатираните непълноти и несъответствия в
14-дневен срок от получаване на заявлението.
Срокът по изречение първо спира да тече от
датата на изпращане на съобщение до заявителя до датата, на която са получени изисканите документи и информация. Решението се
мотивира писмено.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ако дипломата на лице, което кандидатства за допускане до изпит, не е издадена
към датата на подаване на заявлението или
завършеното от лицето висше образование
не е признато по съответния ред и към заявлението за допускане до изпит са приложени
всички други документи, Комисията за финансов надзор може да го допусне до изпит, като
от лицето изрично се изиска допълнителното
предоставяне на непредставените документи.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „съгласно тарифата – приложение към
чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)“ се заменят с „по чл. 27,
ал. 2 ЗКФН“.
§ 8. В чл. 9, ал. 2 думите „съгласно тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН“ се
заменят с „по чл. 27, ал. 2 ЗКФН“.
§ 9. В чл. 10, ал. 1 думите „могат да“ се
заличават.
§ 10. В чл. 11, ал. 4 след думата „годишно“
тирето и думите „през месец май“ се заличават.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „съгласно тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН“ се заменят с
„по чл. 27, ал. 2 ЗКФН“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Сертификатът на лице по чл. 7, ал. 4,
което е издържало изпита, се издава след представяне в Комисията за финансов надзор на
нотариално заверен препис от диплома за висше
образование и/или удостоверение за признаване
на дипломата, издадено от Националния център
за информация и документация.“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Комисията за финансов надзор
води регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН за
физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации
и сделки с финансови инструменти.
(2) В регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН се
вписват и лицата, които са придобили правото
да упражняват дейност като брокер, съответно
като инвестиционен консултант, в 7-дневен срок
от издаването на сертификата.
(3) Брокерите уведомяват Комисията за
финансов надзор при сключване на договор с
инвестиционен посредник в 7-дневен срок от
сключването му.
(4) Инвестиционните консултанти уведомяват Комисията за финансов надзор при
сключване на договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество, национален инвестиционен
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фонд и/или лице, управляващо алтернативни
инвестиционни фондове, в 7-дневен срок от
сключването му.
(5) Към уведомленията по ал. 3 и 4 се прилага заверено копие от договора между брокера, съответно инвестиционния консултант,
и лицата по ал. 3 и 4, а в случай че в същия
няма информация за заеманата длъжност – друг
документ, удостоверяващ това обстоятелство.
(6) Брокерите и инвестиционните консултанти уведомяват Комисията за финансов
надзор при прекратяване на договора по ал. 3,
съответно по ал. 4, в 7-дневен срок от прекратяването, като посочват и основанието за
прекратяването.“
§ 13. В чл. 15, ал. 1, т. 3 думите „чл. 30, ал. 1,
т. 6“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 8“.
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. наруши грубо или нарушава системно
ЗППЦК, ЗПФИ, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗДКИСДПКИ,
ЗКФН, ЗКИ, КЗ, КСО и актовете по прилагането им, съответното законодателство на друга
държава или регламент на ЕС;“.
2. В ал. 1, т. 4 думата „две“ се заменя с „три“.
3. В ал. 3 в края на изречението изразът
„двете години“ се заменя с „трите години“.
§ 15. В чл. 17, ал. 1 думите „по чл. 30, ал. 1,
т. 6“ се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 8“.
§ 16. В чл. 18, ал. 1 думите „чл. 221 ЗППЦК“
се заменят с „чл. 127 ЗПФИ“.
§ 17. В § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби второто изречение се изменя така: „Непредставянето на превод на документ, изготвен
на език, различен от българския, е допустимо,
ако съдържанието на документа може да бъде
установено еднозначно.“
§ 18. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 12 и § 25 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за пазарите на финансови
инструменти.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. (1) В срок до 31.03.2016 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН,
които не са представили уведомления по
чл. 14, ал. 3 и 4 в срок повече от три години
от издаване на сертификата или договорите
им са прекратени преди повече от три години,
представят в Комисията за финансов надзор
данни и документи, доказващи, че спрямо тях
не е налице основанието по чл. 16, ал. 1, т. 4.
(2) Комисията за финансов надзор открива
производства за отнемане на правото да извършват съответната дейност на лицата, които
не са представили доказателства по ал. 1.
§ 20. Наредбата е приета с решение на Комисията за финансов надзор по протокол № 42
от 2 септември 2015 г.
Председател:
Стоян Мавродиев
6044
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1961-МИ
от 7 септември 2015 г.

относно допълване на образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение
№ 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, за изборите за общински съветници и за кметове на
25 октомври 2015 г.
На основание чл. 6, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
І. Допуска допълване в образците на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с
Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, както следва:
1. приложение № 96-МИ – Удостоверение за регистрация на партия в ОИК;
2. приложение № 97-МИ – Удостоверение за регистрация на коалиция в ОИК.
ІІ. Утвърждава допълнителните образци на изборни книжа – приложения № 96-МИ и № 97МИ, представляващи неразделна част от решението.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
Приложение № 96-МИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на партия в ОИК
(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)
№........./......................... г.
Общинската избирателна комисия в община ...............................................................................................
удостоверява, че с Решение № ….................………. от ......................................................................... г. партия
.....................................................................................................................................................................................
(наименование на партията)
е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 97-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на коалиция в ОИК
(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)
№........./......................... г.
Общинската избирателна комисия в община ...............................................................................................
удостоверява, че с Решение № ….................………. от .................................................................... г. коалиция
.................................................................................................................................................................................... ,
(наименование на коалицията)
в която участват следните партии:
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
(наименование на партиите, включени в състава на коалицията)
е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Председател:
6052

Секретар:
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РЕШЕНИЕ № 1971-МИ/НР
от 7 септември 2015 г.

относно утвърждаване образец на изборна книга – Удостоверение за наблюдател на изборите
за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г.
На основание чл. 6, ал. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс и § 2 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образец на изборна книга – Удостоверение за наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г. – приложение
№ 1 към решението.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
Приложение № 1-МИ/НР
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наблюдател
от българска неправителствена организация
на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум
№........./......................... г.
(по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс и § 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление)
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ....................../.......................... г.
.................................................................................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ....................................................., е регистриран/а за наблюдател на изборите за изборите за
общински съветници и за кметове и на националния референдум, насрочени за 25 октомври
2015 г., като упълномощен член/изрично упълномощен представител на:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(българска неправителствена организация)
Председател:
Секретар:
* Несъвместимости:
1. Наблюдателят не може да бъде едновременно и анкетьор.
2. Наблюдателят не може да бъде придружител.
3. Наблюдателят не може да получава възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети
и техните кандидати.
6053
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-668
от 5 август 2015 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с протокол от 21.04.2015 г. по чл. 26, ал. 11
ППЗСПЗЗ, одобрен от директора на Областна
дирекция „Земеделие“ – гр. Монтана, нареждам:
Да се преработи частично картата на възстановената собственост за землището на с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана,
за имоти с № 042119 и № 042121, с площ за
преработка 3,483 дка.
За повед т а да с е доведе до зна н ие т о на
д и рек т ора на Облас т на д и рек ц и я „Земеделие“ – гр. Монтана, и началника на Общинска
служба по земеделие – гр. Монтана, за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Танева
5899

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-59
от 25 август 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1,
4 и 7 ППЗНП, по мотивирано предложение с
вх. № 0208-181 от 5.08.2015 г. на министъра на
земеделието и храните, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Видин, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
преустановен образователно-възпитателен процес и липса на ученици за учебната 2015/2016 г.
закривам Професионална гимназия по земеделие
„Васил Левски“ – гр. Брегово, община Брегово,
област Видин.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е публична държавна собственост и се предоставя за
управление на Министерството на земеделието
и храните.
3. Задължителната документация на Професиона лна г имнази я по земеделие „Васи л
Левски“ – гр. Брегово, община Брегово, област
Видин, да се съхранява в СОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Брегово, община Брегово,
област Видин.

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Т. Танев
5898
ЗАПОВЕД № РД-14-60
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Марина – Мартини“ – ООД, представлявано от Маргарита Василева Гьорева, ЕИК 200784045, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж.к. Красно село, ул. Пчела 2А, ет. 3, ап.
16, да открие Частна целодневна детска градина
„Маргаритка“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена програма в съответствие с държавното
образоват ел но изиск ва не за п ред у ч и л и щ но
възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна детска градина „Маргаритка“ – София, е:
гр. София, район „Витоша“ – СО, ул. Стефан
Тошев 96, блок № 4, партер“.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Витоша“ – СО, ул. Стефан Тошев 96,
блок № 4, партер.
5. Детската градина се управлява и представлява от Надка Георгиева Спасова.
Министър:
Т. Танев
5988
ЗАПОВЕД № РД-14-61
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „СОУ Бургас“ – ООД,
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представлявано от Христина Иванова Златева,
ЕИК 203560732, със седалище и адрес на управление Бургас 8000, ул. Филип Кутев 8, да открие
Частно основно училище „Бургас“ – Бургас.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап и прогимназиален
етап на основната степен на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за
завършено основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно
училище „Бургас“ – Бургас, е: Бургас, ул. Филип Кутев 8.
4. Обучението се провежда на адрес: Бургас,
ул. Филип Кутев 8.
5. Училището се управлява и представлява
от Татяна Желязкова Вълканова.
Министър:
Т. Танев
5989
ЗАПОВЕД № РД-14-62
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 и 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища и във връзка с молба от
лицето, получило разрешение за откриване на
Частна целодневна детска градина „Херман
Хесе“ – Софи я, измен ям Заповед № РД-14-9
от 7.02.2014 г. (ДВ, бр. 15 от 2014 г.), изм. със
Заповед № РД-14-64 от 18.07.2014 г. (ДВ, бр. 63
от 2014 г.), както следва:
1. В изречение първо думите: „Д енд Ес
инвест груп“ – ООД“, се заменят с: „Херман
Хесе“ – ЕООД“.
2. В изречение пето думите: „Лилия Михайлова Торньова“ се заменят със: „Теменужка
Борисова Димитрова“.
Министър:
Т. Танев
5990
ЗАПОВЕД № РД-14-63
от 27 август 2015 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 Частна профилирана
гимназия по туризъм и предприемачество „Райко
Цончев“ – Добрич, изменям Заповед № РД-14238 от 17.07.2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-137 от 15.09.2009 г.
(ДВ, бр. 78 от 2009 г.), както следва:
Думите: „Училището се управлява и представлява от Светла Станева Иванова“ се заменят
със: „Училището се управлява и представлява
от Валентин Желязков Генов“.
Министър:
Т. Танев
5991
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ЗАПОВЕД № РД-14-64
от 27 август 2015 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
с ред но общообра зоват ел но у ч и л и ще „Евро
училище Ровел“ – с. Иваняне, община Банкя,
изменям Заповед № РД-14-0014 от 2.04.1999 г. (ДВ,
бр. 41 от 1999 г.), изм. със Заповед № РД-14-65
от 9.05.2000 г. (ДВ, бр. 45 от 2000 г.), изм. със
Заповед № РД-14-212 от 27.06.2007 г. (ДВ, бр. 59
от 2007 г.), изм. със Заповед № РД-14-131 от
25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от 2010 г.), изм. със
Заповед № РД-14-158 от 26.09.2012 г. (ДВ, бр. 77
от 2012 г.), изм. със Заповед № РД-09-664 от
7.06.2013 г. (ДВ, бр. 53 от 2013 г.), изм. със Заповед № РД-14-12 от 7.03.2014 г. (ДВ, бр. 27 от
2014 г.), както следва:
Думите: „Българска образователна компания“ – ООД, ЕИК 200533309, седалище и адрес
на управление: гр. София 1618, община Столична,
район „Красно село“, ж.к. Красно село, бл. 191,
вх. А, ет. 13, ап. 39“ се заменят със: „БОК – Ровел“ – ЕООД, ЕИК 202216178, със седалище и
адрес на управление с. Иваняне 1393, община
Столична, ул. Св. св. Кирил и Методий 66“.
Министър:
Т. Танев
5992
ЗАПОВЕД № РД-14-65
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 2, 3, 5 и 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 професионална гимназия по мода и
модна стилистика „Богоя“ – Варна, изменям
Заповед № РД-14-44 от 9.05.1996 г. (ДВ, бр. 55
от 1996 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-17
от 3.07.1997 г. (ДВ, бр. 58 от 1997 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-54 от 3.06.1998 г. (ДВ, бр. 71
от 1998 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-190
от 14.09.2000 г. (ДВ, бр. 84 от 2000 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-155 от 30.09.2004 г.
(ДВ, бр. 93 от 2004 г.), изм. и доп. със Заповед
№ 14-171 от 19.11.2004 г. (ДВ, бр. 107 от 2004 г.),
изм. и доп. със Заповед № 14-2 от 13.01.2011 г.
(ДВ, бр. 12 от 2011 г.), изм. и доп. със Заповед
№ 14-38 от 16.06.2011 г. (ДВ, бр. 51 от 2011 г.),
както следва:
1. Думите: „Богоя – М“ – ЕООД“ се заменят
със: „Богоя – М“ – ООД“.
2. Училището има право да организира обучение по професионални направления, професии
и специалности по утвърдени учебни планове от
министъра на образованието и науката, както
следва:
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– по професионално направление код 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство
на медийни продукти, по професия код 213060
Компютърен график, специалност код 2130601
Компютърна графика; по професия код 213070
Графичен дизайнер, специалност код 2130701
Графичен дизайн – с прием след основно образование, дневна форма на обучение;
– по професионално направление код 344 Счетоводство и данъци, по професия код 344030 Оперативен счетоводител, специалност код 3440301
Оперативно счетоводство – прием след завършен
7 клас и след завършено основно образование,
дневна и вечерна форма на обучение;
– по професионално направление код 345
А дминист раци я и у правление, по професи я
код 345050 Сътрудник на малък и среден бизнес,
специалност код 3450501 Малък и среден бизнес,
по професия код 345120 Икономист, специалност
код 3451204 Икономика и мениджмънт – прием
след основно образование, дневна форма на
обучение;
– по професионално направление код 482
Приложна информатика, по професия код 482040
Организатор интернет приложения, специалност
код 4820401 Електронна търговия – прием след
основно образование, дневна форма на обучение;
– по професионално направление код 542 Производство на текстил, облекло, обувки и кожени
изделия, по професия код 542040 Моделиер-технолог на облекло, специалност код 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло
от текстил – прием след основно образование,
вечерна форма на обучение;
– по професионално направление код 815
Фризьорски и козметични услуги, по професия
код 815010 Фризьор, специалност код 8150101
Фризьорство, по професия код 815020 Козметик,
специалност код 8150201 Козметика – прием
след основно образование, вечерна форма на
обучение.
3. Официалният адрес и адресът на обучение
на Частна професионална гимназия по мода и
модна стилистика „Богоя“ – Варна, е: Варна,
бул. Ген. Колев 92, ет. 1.
Министър:
Т. Танев
5993
ЗАПОВЕД № РД-14-66
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗНП и чл. 21,
ал. 1, т. 5 ППЗНП във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване, и протокол
на експертна комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-85 от 20.01.2015 г., изм. със Заповед
№ РД-09-1044 от 5.08.2015 г. на министъра на
образованието и науката за закриване на частни
детски градини и училища, закривам Частно
основно училище с изучаване на чужд език
„Бургас“ – Бургас, открито със Заповед № РД-14148 от 25.10.2010 г. (ДВ, бр. 90 от 2010 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-36 от 8.06.2011 г. (ДВ,
бр. 47 от 2011 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-147 от 1.08.2012 г. (ДВ, бр. 64 от 2012 г.) на
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министъра на образованието и науката от „Бургаска образователна компания“ – ООД, Бургас,
представлявано от Христина Иванова Златева.
В едномесечен срок Христина Иванова
Златева да уведоми началника на Регионалния
инспекторат по образованието – Бургас, за съхраняване на училищната документация.
Началникът на Регионалния инспекторат
по образованието – Бургас, в едномесечен срок
да определи училище, в което да се съхранява
документацията.
Учениците от закритото училище да се пренасочат по реда на чл. 9 от Закона за народната
просвета.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Танев
5994

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-122
от 28 август 2015 г.
С оглед необходимостта от подобряване на
транспортно-комуникативните връзки в региона
и повишаване на качеството на обслужване и
допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителната записка към проекта
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), на основание чл. 129, ал. 3, т. 2,
буква „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ; писма на Агенция
„Пътна инфраструктура“ с изх. № 04-16-1181 от
8.07.2015 г. и № 04-16-1502 от 24.08.2015 г.; Заповед
№ РД-02-15-8 от 22.01.2014 г. на министъра на
регионалното развитие за разрешаване изработването на ПУП – ПП; съобщаване на проекта на
ПУП – ПП със съобщение в „Държавен вестник“,
бр. 46 от 3.06.2014 г.; констативен протокол № 58
от 4.07.2014 г. на Община Бобов дол за липса на
постъпили възражения; Решение № ЕО-7/2014 г.
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка; писмо с изх.
№ 12-00-913 от 11.07.2014 г. на МОСВ; Решение
№ КЗЗ-03 от 5.02.2015 г. на Комисията за земеделските земи за промяна предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
на обекти в земеделски земи; Решение № 5 от
27.01.2015 г. и Решение № 6 от 19.08.2015 г. на
Регионалната дирекция по горите – Кюстендил,
за предварително съгласуване за промяна на
предназначението; становища с изх. № 33-НН1086 от 16.12.2013 г. и изх. № 33-НН-1086 от
10.07.2014 г. на Министерството на културата;
становище рег. № ПО-3846 от 28.05.2014 г. на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; здравно заключение с изх.
№ 3-ПУП-28 от 16.06.2014 г. на Регионалната
здравна инспекция – Бургас; писмо с рег. № ДС-
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29553, екз. № 2 от 7.07.2014 г. от Министерството
на вътрешните работи – дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“; становище с рег. № 05-00-27 от 17.06.2014 г. от Министерството на отбраната на Република България;
писмо с изх. № ЦУ-ПМО-3271(3) от 30.07.2015 г.
от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо с изх. № ВК-01-163 от 27.05.2014 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район – Благоевград; становище
с изх. № 696 от 27.05.2014 г. от „Кюстендилска
вода“ – ЕООД; писмо с изх. № БТГ 24-00-2266
от 23.06.2014 г. о т „Булгар т рансгаз“ – Е А Д;
писмо с изх. № ЖИ-18327 от 23.06.2014 г. от
Д П „На ц иона л на ком па н и я „ Же ле зоп ът на
инфраструктура“; становище с изх. № 1587 от
27.07.2015 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон „Струма – Места“ – Дупница; съгласувателно писмо с рег. № 0094-1889 от 29.05.2014 г.
на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“;
съгласувателно писмо с изх. № СД-ДОС 4778
от 30.05.2014 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо с изх. № 4576 от 30.06.2014 г.
от „Мобилтел“ – ЕА Д, София; писмо с рег.
индекс № 7104 от 11.12.2013 г. от „Въгледобив
Бобов дол“ – ЕООД; протокол № УТНЕ-01-02-13
от 29.07.2015 г. от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионалната
политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Заповед № РД02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам
подробен устройствен план – парцеларeн план за
обект: Път IIІ-623 „Бобов дол – Жедна“ – аварийно възстановяване на пътен участък от км
14+800 до км 15+560 по ново трасе (усвояване
на нови площи от км 14+850 до км 15+550) на
територията на землище на гр. Бобов дол, община Бобов дол, област Кюстендил, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Кюстендил, в 30-дневен срок от обнародването є
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
5984

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 703-ДСИЦ
от 20 август 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4
ЗДСИЦ Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения с Решение № 151-ДСИЦ от
30.01.2008 г. на КФН лиценз на „Булгари Резерв
Пропъртис“ – АДСИЦ, със седалище и адрес на
управление: София 1324, бул. Царица Йоанна 70,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Бизнескомплекс, вх. А, офис 2, за извършване
на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
5985
РЕШЕНИЕ № 707-ПОД
от 20 август 2015 г.
На основание чл. 122е, ал. 1, т. 1 КСО във
връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 ЗКФН и чл. 344, ал. 2,
т. 3 КСО Комисията за финансов надзор реши:
Отнема пенсионна лицензия № 04-ПОД от
25.07.2014 г., издадена въз основа на Решение на
КФН № 687-ПОД от 24.07.2014 г. (ДВ, бр. 68 от
2014 г.), на „Пенсионноосигурително дружество
Утре“ – АД, ЕИК 203184511.
Председател:
Ст. Мавродиев
5986

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1617
от 1 септември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3688 от 1.09.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива
процеду ра за приватизационна продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
63427.4.2403.2.21, намиращ се на бул. България 118, Русе, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5969
РЕШЕНИЕ № 1618
от 1 септември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 3689 от 1.09.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол открива процедура
за приватизационна продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 63427.5.439.16.15,
намиращ се на ул. Тича 20, Русе, обособена част
от „Български пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5970
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РЕШЕНИЕ № 1619
от 1 септември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3690 от 1.09.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива
процеду ра за приватизационна продажба на
самостоятелен обект (магазин) с идентификатор
63427.2.3940.7.23, намиращ се на ул. Александровска 97, Русе, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5971

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 542
от 23 юли 2015 г.
Във връзка с изграждане на обекта „Северна
скоростна тангента“ възниква необходимостта
от транспортна обвързаност между новопредвидената крайградска магистрала и главната
улична мрежа на Столична община.
Съгласно план-схемата на първостепенната
улична мрежа от комуникационно-транспортната система към общия устройствен план на
С т ол и ч на общ и на бул. Рожен ос ъщес т вя ва
връзката с трансевропейската пътна мрежа и
централните части на София.
С писмо изх. № РД-0700-548/7 от 1.04.2014 г.
кметът на район „Надежда“ заявява, че в процеса на проектиране на обекти: „Идеен проект
за отвеждащ колектор по бул. Рожен до Десен
Какачки колектор“ и „ВиК мрежи на м. НПЗ
Илиянци-запад – фаза ППП“, се констатира
несъответствие между действащите подробни
устройствени планове (ПУП) за м. НПЗ Илиянци-запад и м. Кв. Илиянци, в които попада
трасето на бул. Рожен в участъка между жп
линия Биримирци – Волуяк и Северна скоростна
тангента.
С оглед на установеното по-горе със своя
Заповед № РД-09-50-370 от 21.05.2014 г. главният архитект на СО разрешава да се изработи
проект за изменение на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на местности НПЗ Илиянци-запад и Илиянци в следния
териториален обхват: бул. Рожен в участъка от
железопътна лини я Биримирци – Волуяк до
Северна скоростна тангента.
С писмо изх. № ГР-92-00-53 от 3.06.2014 г. на
главния архитект на СО издадената заповед е
изпратена в район „Надежда“ за сведение.
Проектът е изработен по възлагане от Столична община на основание проведена процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 93б,
ал. 3 ЗОП.
Във връзка с изработването на проекта за
ИПРЗ е постъпило писмо изх. № АС-0700-21
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от 26.06.2014 г. на кмета на район „Надежда“ с
препоръки и становище.
С писмо вх. № ТП-08-00-2 от 20.10.2014 г. са
внесени в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на СО проект за ИПРЗ и
съпътстващите го план-схеми на инженерната
инфраструктура в разрешения обхват.
Проектът е разгледан от отдели: „Общ устройствен план“, „Подробни устройствени планове“,
„Благоустройствени дейности и природни ресурси – водоснабдяване и канализация“ и „Правен“,
като са дадени становища и препоръки.
С писмо изх. № ТП-08-00-2-[6] от 20.01.2015 г.
на директора на дирекция „Териториално планиране“ на НАГ проектът за изменение на план
за регулация и застрояване за НПЗ „Илиянцизапад“ и кв. Илиянци с придружаващата го
план-схема по част „Електроснабдяване“ и част
„Водоснабдяване и канализация“ са изпратени
за съгласуване до „ЧЕЗ разпределение България“ – АД, и до „Софийска вода“ – АД.
С писмо изх. № 1201718508 от 27.01.2015 г. на
директора на дирекция „Развитие на мрежата“
е изразено становището на дружеството с информация за съществуващата преносна мрежа.
С писмо изх. № ГР-94-00-53[1] от 27.01.2015 г.
на главния архитект на СО проектът и придружаващите го схеми и материали са изпратени
в район „Надежда“ за обявяване на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-00-53[1] от 27.01.2015 г.
на главния архитект на СО до директора на
„Държавен вестник“ е приложено обявление за
изработения ПУП.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“ – бр. 9 от 3.02.2015 г.
С писмо изх. № ТУ-153 от 25.02.2015 г. директор „Инженерни и строителни дейности“
към „Софийска вода“ – АД, съгласува проекта.
Със Заповед № РД-09-056 от 19.02.2015 г. на
кмета на район „Надежда“ е наредено провеждане на общественото обсъждане на проекта.
Заповедта е изпратена до всички кметове на райони на СО и до заинтересованите организации.
С писмо изх. № АС-6602-62/4 от 27.03.2015 г. на
главния архитект на район „Надежда“ проектът е
върнат с постъпилите възражения, становищата
от общественото обсъждане и други документи
от процедурата по съобщаването.
Към проекта е представена оценка на растителност та, заверена от дирек ци я „Зелена
система“ и разгледана на заседание, проведено
на 12.05.2015 г. от Постоянната комиси я по
опазване на околна среда, земеделие и гори към
Столичния общински съвет.
Проектът за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за
НПЗ „Илиянци-запад“ и кв. Илиянци в обхвата
на бул. Рожен от жп линия Биримирци – Волуяк
до Северна скоростна тангента и приложението
му са докладвани на заседание на ОЕСУТ, разгледани са постъпилите становища, предложения,
искания и възражение с протокол № ЕС-Г-34
от 12.05.2015 г., т. 8, с решение да се нанесат в
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проекта уважените възражения и направените
служебни предложения, след което проектът да
се обяви по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Със Заповед № РД-09-50-541 от 9.07.2015 г.
на главния архитект на СО е издадена заповед
за поправка на очевидна фактическа грешка в
текстовата част на Заповед № РД-09-50-370 от
21.05.2014 г.
В НАГ – СО, постъпва възражение вх. № ГР92-00-53[5] от 30.06.2015 г. и вх. № ГР-92-00-53[6]
от 30.06.2015 г. от „Арома“ – АД, чрез изпълни телни я ди рек т ор Дими т ър Лу канов кат о
собственик на поземлени имоти с идентификатор № 68134.1369.2060 и № 68134.1369.2059 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) с искане да се образуват отделни УПИ
за двата имота и предвиждане на съответни
входове и изменение на габарита на локалното
платно на бул. Рожен от о.т. 111 и о.т. 78.
Така постъпилите възражения с проекта за
ИПРЗ са докладвани и частично уважени на
заседание на ОЕСУТ с протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-50 от 7.07.2015 г. с решение по т. 13 от
дневния ред, проектът е приет след отразяване
на корекциите по възраженията и се изпраща
в СОС за одобряване.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Изграждането и разширението на булеварда е
мероприятие, което е от първостепенна важност
за развитието и благоустрояването на Столична
община. Като част от първостепенната улична
мрежа на София бул. Рожен създава условия
за подобряване на транспортното обслужване
на София със Северна скоростна тангента, което го превръща в общински обект за трайно
задоволяване на обществени потребности от
местно значение.
С оглед на гореизложеното са налице основанията по чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2
ЗУТ за изменение на действащите подробни
устройствени планове в обхвата: бул. Рожен в
участъка от железопътна линия Биримирци – Волуяк до Северна скоростна тангента.
Дейст ващи я т П У П за м. НПЗ Или янцизапад е одобрен със Заповед № РД-50-09-25 от
13.09.1989 г. на главния архитект на Столична
община.
Действащи ят П У П за м. К в. Или янци е
одобрен със Заповед № РД-50-324 от 3.05.1995 г.
на главния архитект на СО, като устройствени
зони не са предвидени.
С приемане на ОУП на СО и неговото изменение с Решение № 960 от 16.12.2009 г. на
Министерския съвет са създадени устройствени
зони „Смф1“, „Смф2“, „Тти“, „Пс“, „Тго“, „Жм“
и „Пп“, в които попадат имотите – предмет на
плана. Приемането на общ устройствен план е
промяна в устройствените условия, при които
е бил съставен действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – приемане на ОУП на СО и § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
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Кадастралната карта за район „Надежда“ е
одобрена със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
С оглед одобрените в различно време и при
различни комуникационни решения на действащи планове за регулация се налага изработване
на изменение на плана за регулация в следния
териториален обхват – бул. Рожен и прилежащи
територии от железопътна лини я Биримирци – Волуяк до Северна скоростна тангента,
който да е съобразен с подробен транспортнокомуникационен план за бул. Рожен.
Предвид гореизложеното са налице основанията по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
ЗУТ за изменение на действащите подробни
устройствени планове, тъй като са настъпили
съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които са
създадени действащите планове за бул. Рожен.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС, и териториалният обхват на плана
е над т ри к варта ла – основание по чл. 129,
ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта.
Изработване на изменение на ПУП е възложено служебно от главния архитект на СО
в съответствие с чл. 135, ал. 5 ЗУТ въз основа
на делегираните със Заповед № РД-09-09-1423
от 5.12.2012 г. от кмета на СО правомощия за
това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и план-схеми на техническата инфраструктура: „Електроснабдяване“,
„Водоснабдяване и канализация“, „Вертикално
п ла н и ра не“, „Ком у н и ка ц ион но -т ра нспор т на
мрежа“, с обяснителни записки към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 1
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъж дане при
обявяването на проекта.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Смесена многофункционална зона със занижени
параметри“ (Смф1), „Смесена многофункционална зона, предназначена за околоградския
район“ (Смф2), „Жилищна зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване“ (Жм), „Терени за
транспортна инфраструктура“ (Тти), „Смесена
производствена зона“ (Пс), „Производствена
зона“ (Пп), „Терени за локални градини и озеленяване“ (Тго).
Конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти съответства на допустимото
в тези устройствени зони, както и параметрите
в матриците върху застроителната част на плана. С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
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Изменението на плана за регулация предви ж да пром яна на профила на бул. Рожен,
като се внася и известна корекция по следата
булеварда. Промяната на действащата улична
регулация налага и изменение на контактната
територия, включваща части от НПЗ „Илиянци-запад“, кв. 7, 8, 31, 32, 33, 34, и кв. Илиянци, кв. 1, 2, 5, 24, 25 и 26. Поземлените имоти се
урегулират, като вътрешните им регулационни
линии съвпадат с имотните граници.
Проектът за изменение на регулацията се
изработва и одобрява в условията на чл. 15,
ал. 1, изр. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
специализирана кадастрална карта, с което е
спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече
от един имот, въпреки липсата на сключени
договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ.
За образуване на тези УПИ не е доказано
съгласие на собствениците на тези имоти и не
са представени договори по чл. 15, ал. 3 или 5
ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което не е налице един от елементите на
фактическия състав, който да докаже правното
основание за одобряване на ПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за
тези УПИ не подлежи на одобряване преди
спазване изискването на чл. 15, ал. 3 или 5,
съответно на чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, а именно
по отношение на: кв. 1, УПИ VI-2026, 2032 – за
о.о., УПИ XVI-196, 2025, 2032 – за ж.с. и о.о.,
УПИ XVII-158, 159, 423 – за ж.с., УПИ XXVI2026, 2032 – за о.о., УПИ XXIX-165, 2021 – за
ж.с. и за о.о.; кв. 2, УПИ ХХIII-2016, 2017 – за
о.о., УПИ XXIV-1003, 2017 – за ж.с. и о.о., УПИ
X X V II-603, 2045 – за о.о., У ПИ X X V III-603,
2045 – за о.о.; кв. 7, УПИ II-24, 2064, 2069, 2070,
2071 – за производство, складове и офиси; кв. 8,
УПИ XII-786, 940 – за производство складове и
офиси, УПИ XVIII-786, 939 – за производство
складове и офиси; кв. 9, УПИ IХ-752, 839 – за
производство, ск ладове; кв. 10, У ПИ III-109,
113, 114 – за ж.с., УПИ XVI-116,117 – за ж.с.,
УПИ XXVI-108, 2013 – за о.о.; УПИ XXVII-2047,
2048 – за ж.с. и о.о.; кв. 25, УПИ XII-2008, 2038,
2039 – за открита търговия, озеленяване и ТП,
УПИ XIV-743, 2008 – за о.о., УПИ XV-2008, 2038,
2039 – за открита търговия и озеленяване; кв. 32,
УПИ VI-441, 2024 – за производство и складове,
УПИ VII-411, 2024 – за о.о.; кв. 33, УПИ VI954, 1093, 1094 – за производство, складове и
пречиствателна станция.
Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството
одобряване и на плана за застрояване.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ.
С проекта проектантският колектив предлага
установяване на свързано ниско застрояване
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между УПИ въпреки липсата на нотариално
заверено писмено съгласие на собствениците им.
За одобряването на плана за застрояване на
тези УПИ не е доказано нотариално заверено
писмено съгласие на собствениците им, поради което не е налице един от елементите на
фактическия състав, който да докаже правното
основание за одобряване на ПЗ за тези УПИ.
Предвид горното планът за застрояване за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 21, ал. 5 ЗУТ, а именно по
отношение на: кв. 2, УПИ VI-146 и УПИ XX-147,
УПИ VIII-2043, УПИ XII-1108, УПИ IX-149, УПИ
XXIX-1110, УПИ XIII-151; кв. 10, УПИ XXI-562,
УПИ XXII-100; кв. 24, УПИ V-2037, УПИ VIII2034; УПИ VI-2036 и УПИ VII-2035; кв. 25, УПИ
XIII-743 и УПИ XIV-743, 2008.
По отношение на тази част от ПЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на нотариално
заверено писмено съгласие по чл. 21, ал. 5 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния до границите на УПИ
по чл. 31, ал. 1, 2 и 5, чл. 35 ЗУТ по отношение
застрояването с нежилищно предназначение
и изискванията за разстояния през улица по
чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зона „Смф“ същото се одобрява при
спазване изискванията за разстояния по чл. 31,
ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за „Вертикална
п ла н и ровка“, „Ком у н и ка ц и н но -т ра нспор т на
мрежа“ „Електроснабдяване“, „Водоснабдяване и
канализация“, „Вертикално планиране“, с които
са определени видът и техническите размери на
мрежите и съоръженията.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна
и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Изпълнени са предписанията за съгласуване на проекта и план-схемите със „Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1
и 2 във връзка с ал. 2 ЗУТ, § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО,
чл. 15, ал. 1, изр. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2,
т. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 35, чл. 32, ал. 1
и 3, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 4,
13, 14, 19, 25 и 33 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-34
от 12.05.2015 г., т. 8, и № ЕС-Г-50 от 7.07.2015 г.,
т. 13, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация за НПЗ
„Илиянци-запад“ и кв. Илиянци в обхвата на
бул. Рожен от жп линия Биримирци – Волуяк до
Северна скоростна тангента в граници: запад-
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ната, северната и източната граница на кв. 31,
ул. до о.т. 11, северната граница на кв. 5, ул.
до о.т. 183, северната граница на кв. 34, ул. от
о.т. 181 – о.т. 180 до о.т. 3, УПИ V-2066 – „за
база на градски транспорт“, УПИ II-42, 2064,
2069, 2070, 2071 – „за производство, складове
и офиси“, от кв. 7, УПИ VII-2089 – „за ОО и
трафопост“, от кв. 8, ул. от о.т. 87г до о.т. 181,
УПИ I-2021 – „за производство, складове и ТП“,
УПИ II-622 – „за производство, складове и ТП“,
УПИ III-751 – „за производство, складове и ТП“,
УПИ IV-868 – „за производство и складове“, УПИ
Х-858 – „за производство и складове“, от кв. 32,
ул. от о.т. 166 до о.т. 116, УПИ ХХ – „за специален
терен“, УПИ VII – „за производство и складове“,
УПИ IX-752, 839 – „за производство и складове“,
от кв. 9, ул. от о.т. 127 до о.т. 160 – о.т. 161 и
от о.т. 161 през о.т. 150 – о.т. 140 – о.т. 136 –
о.т. 106 – о.т. 41 – о.т. 15 до о.т. 7, по зелените
и кафявите линии, букви, цифри, зачертавания,
текст и корекциите с виолетов и оранжев цвят
съгласно приложения проект.
2. Подробен устройствен план – изменение на
план за застрояване за НПЗ „Илиянци-запад“
и кв. Илиянци в обхвата на бул. Рожен от жп
линия Биримирци – Волуяк до Северна скоростна тангента в граници: западната, северната и
източната граница на кв. 31, ул. до о.т. 11, северната граница на кв. 5, ул. до о.т. 183, северната
граница на кв. 34, ул. от о.т. 181 – о.т. 180 до
о.т. 3, УПИ V-2066 – „за база на градски транспорт“, УПИ II-42, 2064, 2069, 2070, 2071 – „за
производство, складове и офиси“, от кв. 7, УПИ
VII-2089 – „за ОО и трафопост“, от кв. 8, ул. от
о.т. 87г до о.т. 181, УПИ I-2021 – „за производство,
складове и ТП“, УПИ II-622 – „за производство,
складове и ТП“, УПИ III-751 – „за производство,
складове и ТП“, УПИ IV-868 – „за производство
и складове“, УПИ Х-858 – „за производство и
складове“, от кв. 32, ул. от о.т. 166 до о.т. 116,
УПИ ХХ – „за специален терен“, УПИ VII – „за
производство и складове“, УПИ IX-752, 839 – „за
производство и складове“, от кв. 9, ул. от о.т. 127
до о.т. 160 – о.т. 161 и от о.т. 161 през о.т. 150 –
о.т. 140 – о.т. 136 – о.т. 106 – о.т. 41 – о.т. 15 до
о.т. 7, с корекциите със зелен цвят съгласно
приложения проект.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура, както следва:
план-схеми за „Електроснабдяване“, план-схеми
за „Водоснабдяване и канализация“, план-схеми за „Вертикално планиране“, план-схеми за
„Комуникационно-транспортна мрежа“ за НПЗ
„Илиянци-запад“ и кв. Илиянци в обхвата на
бул. Рожен от жп линия Биримирци – Волуяк до
Северна скоростна тангента в граници: западната, северната и източната граница на кв. 31,
ул. до о.т. 11, северната граница на кв. 5, ул.
до о.т. 183, северната граница на кв. 34, ул. от
о.т. 181 – о.т. 180 до о.т. 3, УПИ V-2066 – „за
база на градски транспорт“, УПИ II-42, 2064,
2069, 2070, 2071 – „за производство, складове
и офиси“, от кв. 7, УПИ VII-2089 – „за ОО и
трафопост“, от кв. 8, ул. от о.т. 87г до о.т. 181,
УПИ I-2021 – „за производство, складове и ТП“,
УПИ II-622 – „за производство, складове и ТП“,
УПИ III-751 – „за производство, складове и ТП“,
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УПИ IV-868 – „за производство и складове“, УПИ
Х-858 – „за производство и складове“ от кв. 32,
ул. от о.т. 166 до о.т. 116, УПИ ХХ – „за специален
терен“, УПИ VII – „за производство и складове“,
УПИ IХ-752, 839 – „за производство и складове“,
от кв. 9, ул. от о.т. 127 до о.т. 160 – о.т. 161 и от
о.т. 161 през о.т. 150 – о.т. 140 – о.т. 136 – о.т.
106 – о.т. 41 – о.т. 15 до о.т. 7.
4. План за регулация и застрояване не се
одобрява за урегулираните поземлени имоти,
за които е необходимо представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 или по чл. 17, ал. 3 или 5
ЗУТ, както следва:
• кв. 1, УПИ VI-2026, 2032 – за о.о., УПИ
ХVI-196, 2025, 2032 – за ж.с. и о.о., УПИ XVII158, 159, 423 – за ж.с., УПИ XXVI-2026, 2032 – за
о.о., УПИ XXIX-165, 2021 – за ж.с. и за о.о.;
• кв. 2, УПИ XXIII-2016, 2017 – за о.о., УПИ
XXIV-1003, 2017 – за ж.с. и о.о., УПИ XXVII-603,
2045 – за о.о., УПИ XXVIII-603, 2045 – за о.о.;
• кв. 7, УПИ II-24, 2064, 2069, 2070, 2071 – за
производство, складове и офиси;
• кв. 8, УПИ ХII-786, 940 – за производство,
складове и офиси, УПИ XVIII-786, 939 – зa производство, складове и офиси;
• кв. 9, УПИ IХ-752, 839 – за производство
и складове;
• кв. 10, УПИ III-109, 113, 114 – за ж.с., УПИ
XVI-116, 117 – за ж.с., УПИ XXVI-108, 2013 – зa
о.о.; УПИ XXVII-2047, 2048 – зa ж.с. и о.о.;
• кв. 25, УПИ ХII-2008, 2038, 2039 – за открита търговия, озеленяване и ТП, УПИ ХIV-743,
2008 – за о.о., УПИ ХV-2008, 2038, 2039 – за
открита търговия и озеленяване;
• кв. 32, УПИ VI-441, 2024 – за производство
и складове, УПИ VII-411, 2024 – за о.о.;
• кв. 33, УПИ VI-954, 1093, 1094 – за производство, складове и пречиствателна станция.
5. План за регулация и застрояване не се
одобрява за урегулираните поземлени имоти,
за които е необходимо представяне на нотариално заверено съгласие по чл. 21, ал. 5 ЗУТ,
както следва:
• кв. 2, УПИ VI-146 и УПИ XX-147, УПИ
V III-2043, У ПИ XII-1108, У ПИ IX-149, У ПИ
XXIX-1110, УПИ XIII-151;
• кв. 10, УПИ XXI-562, УПИ XXII-100;
• кв. 24, УПИ V-2037, УПИ VIII-2034; УПИ
VI-2036 и УПИ VII-2035;
• кв. 25, УПИ XIII-743 и УПИ XIV-743, 2008.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 3 и 4 от решението,
се продължава след провеждане на процедурите
по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3
или 5 и чл. 21, ал. 5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като решението на СОС в тези
части става неразделна част от това решение.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
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„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 „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5755

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 54-16
от 21 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява подробен
устройствен план – план за улична регулация на
обслужващи улици от о.т. 8 – о.т. 37 – о.т. 38 до
о.т. 39 за осигуряване на транспортен достъп до
ПИ в кв. 10, 11 и 12, с.о. „Черниците – Училищното“, землище с. Маринка, община Бургас, в
устройствена зона 3/Ов съгласно одобрен ОУП
на с. Маринка съгласно приложения проект с
таблица на засегнатите имоти.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
5980

ОБЩИНА К АМЕНО
РЕШЕНИЕ № 48-3
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява проект за частично изменение
на ПУП – план за регулация и застрояване на
УПИ I-356, II-356, XVIII-355, 356, XVII-355 и
III – общ., в квартал 39 и УПИ I – общ., II – общ.,
III – общ., и IV-371 в квартал 38 и улица от о.т.
13 до о.т. 32 по плана на с. Русокастро, община
Камено, съгласно сините и червените черти,
надписи и щрихи на приложената към проекта
графична част.
Обхватът на плана, площите, предназначението и градоустройствените показатели на всички
УПИ след промяната са следните: устройствена
зона – жилищна „Жм“; плътност на застрояване – 40 %; интензивност на застрояване – 1,2;
минимално озеленяване – 40 %; характер на
застрояване – нискоетажно с Нмакс.≤10,00 м,
и начин на застрояване – свободно.
Квартал 39:
УПИ ХIХ-356 е 3537 кв. м с предназначение – „За жилищно строителство и гараж за
селскостопанска техника“;
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УПИ XVII-355 е 2375 кв. м с предназначение – „За жилищно строителство“;
УПИ III – общ., е 712 кв. м с предназначение – „За жилищно строителство“;
част от улицата, придаващо се към новия
УПИ XIX-356 – 247 кв. м.
Квартал 38:
УПИ II – общ., е 710 кв. м с предназначение – „За жилищно строителство“;
УПИ III – общ., е 915 кв. м с предназначение – „За жилищно строителство“;
УПИ IV-371 е 957 кв. м с предназначение – „За
жилищно строителство“;
придаваемо към улицата – 262 кв. м.
Обявявам графичната част на проекта за
неразделна част от решението.
Председател:
Ст. Драганова
5891

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
РЕШЕНИЕ № 79
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 4, ал. 1,
т. 2 ПЗРЗКИР Общинският съвет – гр. Костенец,
одобрява проект: „Оцифряване и попълване на
кадастралния план и оцифряване на действащ
подробен устройствен план – план за улична
регулация на гр. Момин проход, община Костенец, област Софийска“.
Председател:
Й. Здравков
5892

ОБЩИНА ЛЕВСКИ
РЕШЕНИЕ № 743
от 21 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Левски, реши:
Одобрява подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на тех ническата
и нфрас т ру к т у ра за п рис ъед и н я ва не на П И
№ 43236.265.195 – „За пречиствателна станция за
отпадни води“, към разпределителни и преносни
мрежи, както следва:
Водопровод: отклонение от водопровод между ОК 55 и ОК 56 по ПУП на гр. Левски с
трасе и сервитут в обхват на следните имоти:
ПИ 43236.264.198 – пасище, общинска собственост, ПИ 43236.256.196 – пасище, общ инска
собственост, ПИ 43236.264.559 – полски път, и
ПИ № 43236.263.36, 43236.263.37, 43236.263.558,
43236.264.11, 43236.264.15, 43236.264.16, 43236.264.17
и 43236.264.31 – ниви в землище гр. Левски до ПИ
№ 43236.256.195, с отреждане : „За пречиствателна
станция за отпадни води“.
Довеждащ канализационен колектор с т расе и серви т у т и в обх ват на следни те имо ти: ПИ № 43236.263.558 – полски път, ПИ №
43236.265.196 – пасище, общинска собственост,
и ПИ № 43236.263.19, 43236.263.30, 43236.263.35,
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43236.263.36, 43236.263.37, 43236.263.38, 43236.263.39,
43236.263.47, 43236.263.57, 43236.263.58, 43236.263.559,
4 3 2 3 6 . 2 6 3 . 5 6 0 , 4 3 2 3 6 . 2 6 4 .1 0 , 4 3 2 3 6 . 2 6 4 .16 ,
43236.264.18, 43236.264.19, 43236.264.20, 43236.264.21,
43236.264.22, 43236.264.32, 43236.264.34, 43236.264.42,
43236.265.1, 43236.265.2, 43236.265.3, 43236.265.4,
43236.265.560 – ниви в землище гр. Левски.
Заустващ колектор с трасе и сервитут с обхват
следните имоти: ПИ № 43236.265.193 с начин на
трайно ползване – пасище, общинска собственост, и ПИ № 43236.265.187 с начин на трайно
ползване – пасище, с трайно предназначение на
територията „Територия, заета от води и водни
обекти“, собственост на МЗГ – ХМС (ДИГА),
землище гр. Левски, до достигане коритото на
река Осъм.
Кабел високо напрежение 20 kW с трасе и сервитут
в обхват: ПИ № 43236.265.196 с начин на трайно
ползване – пасище, общинска собственост, ПИ №
43236.265.194 – полски път, ПИ № 43236.265.193 с
начин на трайно ползване – пасище, общинска
собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Плевен.
Председател:
Д. Дочев
6032

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 673
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Приморско, реши:
Допълва свое Решение № 945 от 27.11.2008 г.
(ДВ, бр. 18 от 2009 г.), както следва:
В т. 1 след думите „поземлени имоти“ се добавя „4303, 4326, 4407, 4408, 4410, 4411, 4413, 4414,
4425, 4427, 4428, 4440, 4441, 4442, част от имот
5148, част от имот 5423, 5510, 5511, 10460, 10461,
10462, 10463, 10468“.
Председател:
М. Барцулева
5987

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ 603
от 21 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план за
проектиране на ел. кабел за захранване на обект
„Съоръжение за електрозахранване (Наредба
№ 19 от 2012 г. за строителство в земеделските
земи без промяна на предназначението им)“ в
ПИ № 05701, землище на с. Брягово, местност
Демиралан, община Първомай, област Пловдив.
Председател:
Д. Петков
5893

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 1098
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 3
ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на част от поземлен
имот с идентификатор 67653.16.1 в местност Малък картъл, землището на гр. Смолян, с изменение на част от УПИ VІ – за ледена площадка
в кв. 2 в курортно-туристическо ядро „Язовира“, курортен комплекс Пампорово, община
Смолян, с образуване на нов УПИ ХVІІІ – за
тех ническа инфраст ру кт у ра, с уст ройствени
параметри – устройствена зона – Ок, височина
на застрояване – до 4 етажа (12 метра), плътност на застрояване – до 30 %, Кинт. – до 1,5,
озеленяване – мин. 50 %, и предвиден транспортен достъп до УПИ ХVІІІ – за техническа
инфраструктура.
Председател:
Ф. Топов
6055
РЕШЕНИЕ № 1099
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план – устройствена схема за обект:
„Система за изкуствено заснежаване в курортен
комплекс Пампорово, община Смолян“.
Председател:
Ф. Топов
6047
РЕШЕНИЕ № 1100
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на част от поземлен
имот с идентификатор 67653.11.17 в землището
на гр. Смолян с изменение на УПИ V-110017
за обществено обслужване, спорт и атракции
в кв. 4 в курортно-туристическо ядро „Студенец“, курортен комплекс Пампорово, община
Смолян, с предвиждане на три нови УПИ: УПИ
V-110017 за обществено обслужване, спорт и атракции с устройствени параметри – устройствена
зона – Об, височина на застрояване – до 12 метра
(4 етажа), плътност на застрояване – до 30 %,
Кинт. – до 1,5, озеленяване – мин. 50 %, УПИ
ХХ – обществено обслужване, с устройствени
параметри – устройствена зона – Об, височина
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на застрояване – от 4 до 10 метра (1 – 4 етажа),
плътност на застрояване – до 30 %, Кинт. – до
1,5, озеленяване – мин. 50 %, и УПИ за ТП.
Председател:
Ф. Топов
6054

№

X (m)

Y (m)

3.

4731922

8511258

4.

4732257

8512041

5.

4732123

8512083

6.

4732038

8511831

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

7.

4731913

8511792

8.

4731978

8511531

9.

4731849

8511267

РЕШЕНИЕ № 1342
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните
територии за „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор ПИ
67800.8.167, м. Буджака, землище гр. Созопол“, с
трасе и сервитут в обхват на части от поземлени
имоти с идентификатори 67800.8.999, 67800.8.139,
67800.8.14, 67800.8.167, 67800.8.911 и 67800.8.996,
местност Буджака, землище гр. Созопол.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 21,
ал. 2 и чл. 29 (изм., ДВ, бр. 39 от 2011 г.), ал. 1 от
Закона за опазване на земеделски земи, чл. 25,
ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общинският
съвет – гр. Созопол, дава предварително съгласие по така изработения ПУП – ПП и съгласува
трасе на техническата инфраструктура за „Уличен
водопровод за водоснабдяване на поземлен имот
с идентификатор ПИ 67800.8.167, м. Буджака,
землище гр. Созопол“. Срокът на валидност на
предварителното съгласие е две години считано
от датата на влизане в сила на решението.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас, чрез Общинския съвет – гр. Созопол (чл. 215, ал. 1, изр.
1 и ал. 4, изр. 1 ЗУТ).
Председател:
Кр. Германова
5998
30. – Министърът на енергетиката на основание пост ъпило за явление за проу чване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства
открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богат с т ва – с т рои т ел н и мат ериа л и, в п лощ
„Ливадето”, разположена в землищата на с. Владимирово и с. Мърчево, община Бойчиновци,
област Монтана, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4731659

8510744

2.

4731877

8510947

10.

4731727

8511096

11.

4731634

8511003

12.

4731413

8511003

13.
4731480
8510917
6025
31. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
а л. 1, т. 6 о т За кона за подзем н и т е богат ства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Хаджи Илия“, разположена в землищата на
с. Горна Кремена и с. Кален, община Мездра,
област Враца, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4696265

8541501

2.

4696265

8542500

3.

4696000

8542500

4.

4696000

8543500

5.

4695501

8543500

6.

4695518

8543252

7.

4695579

8543246

8.

4695639

8543213

9.

4695732

8543095

10.

4695622

8542563

11.

4695521

8542562

12.

4695467

8542655

13.

4695385

8543069

14.

4695347

8543312

15.

4694782

8542881

16.

4694880

8542528

17.

4695820

8542531

18.

4695863

8542225

19.

4695774

8542196

20.

4695866

8541866

21.

4695797

8541756

22.
5973

4695840

8541610
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32. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богат с т ва – ме та л н и полезн и изкопаем и, в
площ „Възел“, разположена на територията на
община Черноочене и община Кърджали, област
Кърджали, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4556285

9410738

2.

4556285

9414595

3.

4555271

9416751

4.

4553428

9416751

5.

4552326

9413518

6.

4550311

9413518

7.
4550311
9410755
5974
33. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства –
строителни материали, в площ „Логодаж“, разположена в землището на с. Логодаж, община
Благоевград, област Благоевград, описана със
следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4524499.3

8464772.0

2.

4524240.4

8465827.3

3.

4523580.9

8465331.3

4.
4523912.5
8464490.6
5975
43. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, в площ „Бикчията“, разположена в
землището на Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4587170

9453101

2.

4587346

9453191

3.

4587495

9453191

4.

4587495

9453305

5.

4587390

9453411

6.

4587196

9453467
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№

X (m)

Y (m)

7.

4587020

9453452

8.

4586866

9453389

9.
4586930
9453170
5976
26. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-82 от
31.08.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РзС-10 от 15.05.2014 г. за обект: „Пречиствателно съоръжение за инфилтрирали води“ (ПСИВ)
към „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, землище на
с. Шереметя, община Велико Търново. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6026
27. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че на основание чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 6,
предложение последно, чл. 152, ал. 2 и чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „а“ и „в“ ЗУТ е издал Заповед № РС-78 от 21.08.2015 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-12 от 28.02.2013 г.
н а з а ме с т н и к-м и н ис т ъра н а р ег ион а л но т о
разви т ие и благоуст ройст вото, изда дена на
Държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура“ за въвеждане на
етапи за изграждане на участък: ,,Междугарие
Любимец – Свиленград от км 287+450 до км
294+700“ с местонахождение общини Любимец
и Свиленград, област Хасково, както следва:
етап 1: Участък от км 287+650 до км 294+700,
и етап 2: Участък от км 287+450 до км 287+650,
от строеж: ,,Реконструкция и електрификация
на железопътната линия Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.2: ,,Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието
Симеоновг рад – Харманли до к м 297+750 в
меж дугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли
и Свиленград и всички гари и спирки между
тях, с приблизителна дължина на железния път
34 км и рехабилитация и електрификация на
железопътната линия Свиленград – граница с
Република Гърция с приблизителна дължина
4 км“, при условията на чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение на заповедта може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5995
29. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
§ 52, ал. 5 и 6 от преходните и заключителните
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разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ ЗУТ е издал Заповед № РС-84
от 3.09.2015г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-35 от 29.07.2013 г. на министъра на
регионалното развитие за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000
до км 359+483.52, съответно за подпорна стена
от км 346+281 до км 346+468, при условията на
чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение на
заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
6039
46. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата
е издадено Разрешение за строеж № РС-85 от
3.09.2015 г. за обект: Път ІІІ-7305 „Съединение – Люляково – Вресово – път ІІІ-208“ от км
7+304 до км 26+590. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6040
47. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 и чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-88 от
4.09.2015 г. за обект: Реконструкция на път III-867
„Мадан – Златоград – Бенковски“, участък 3 от
км 32+478 до км 38+443, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, държавна
собственост, при условията на чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение на разрешението може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
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 съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6041
48. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 и чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-87 от
4.09.2015 г. за обект: Реконструкция на път III-867
„Мадан – Златоград – Бенковски“, участък 2 от
км 28+135 до км 32+478, в рамките на териториал-
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ния обхват на транспортната територия, държавна
собственост, при условията на чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение на разрешението може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
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 съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6042
49. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 и чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-86 от
4.09.2015 г. за обект: Реконструкция на път III-867
„Мадан – Златоград – Бенковски“, участък 1 от
км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км
28+135 в рамките на териториалния обхват на
транспортната територия, държавна собственост,
при условията на чл. 60 АПК. Предварителното
изпълнение на разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. 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 съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6043
50. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-83 от 3.09.2015 г. за обект „Жп линия № 4
Русе – Горна Оряховица – Дъбово, от км 195+970
до км 200+725 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове от км 195+980 до км 196+110, от
км 196+460 до км 196+518 в междугарието Плачковци – Кръстец и от км 200+580 до км 200+640
в междугарието Кръстец – Радунци по IV главна
жп линия – реконструкция“, подобект 1 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове
от км 195+970 до км 196+115, подобект 2 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове
от км 195+460 до км 196+518, подобект 3 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове
от км 200+580 до км 200+725, на територията
на област Габрово, община Трявна, с. Станчов
хан, ПИ 000773, ПИ 000774 и ПИ 000883. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6004
72. – Национа лната м узика лна академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява
конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка, по следните докторски програми: Хорово дирижиране – една, към катедра
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„Дирижиране“; Класическо пеене – една, към
катедра „Класическо пеене“; Музикално-сценична
режисура – една, към катедра „Музикално-сценично изкуство“; Флейта – една, към катедра „Дървени
духови инструменти“; Виолончело – една; Контрабас – една, към катедра „Струнни инструменти“;
Цугтромбон – една, към катедра „Медни духови
и ударни инструменти“; Камерна музика – Цигулка – една, Камерна музика – Чембало – една,
към катедра „Камерна музика и съпровод“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Конспекти и документи – в Учебен отдел
на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94, тел.
02/440-97-47.
5972
3. – Университетът за национално и световно
стопанство (УНСС) – София, на основание чл. 68,
ал. 1 и 7 от Закона за висшето образование, чл. 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
чл. 5 и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане
на ЗРАСРБ, Решение № 6 на Академичния съвет
на УНСС от 3.12.2014 г. и Решение № 343 на Министерския съвет (МС) от 18.05.2015 г. обявява
конкурси за докторанти в редовна и задочна
форма на обучение, финансирано от държавата,
за учебната 2015/2016 г. съгласно приложението.
I. За докторантура могат да кандидатстват
лица, които:
1. притежават българско гражданство; 2. са
граждани на държави – членки на Европейския
съюз или Европейското икономическо пространство; 3. са чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република
България; 4. имат статут на бежанци.
II. Кандидатите са длъжни да притежават завършена образователно-квалификационна степен

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

„магистър“ със среден успех от дипломата не понисък от „добър“ (4,00).
III. Кандитатите за докторанти подават молба
до ректора по образец в срок до 2 месеца от обнародването на конкурсите в „Държавен вестник“.
Молбата се депозира в сектор „Докторантури“
към дирекция „Наука“, придружена от следните
документи: 1. автобиография; 2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с
приложението), или нотариално заверено копие от
нея; 3. решение на Академичния съвет на УНСС
или удостоверение от МОН за призната магистърска степен (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище); 4. списък на публикации,
на патенти и други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията в съответната научна
област (ако има такива); 5. документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
в съответствие с МС № 104 от 2015 г.
IV. Чуждите граждани със статут на постоянно
пребиваващи на територията на страната и тези
със статут на бежанци представят и документ,
удостоверяващ статута им в Република България,
медицинско свидетелство, издадено от лечебно
заведение в Република България, и две снимки.
V. Кандидатите се уведомяват писмено за
допускането или недопускането им до участие
в конкурса в 20-дневен срок след изтичането на
срока за подаване на документите по т. III.
VI. Конкурсните изпити по специалността и
избран чужд език (английски, френски, немски,
испански, руски) се провеждат не по-рано от
един месец след изтичането на срока за подаване
на документите по т. III.
След решение на факултетен съвет успешно
издържалите конкурса кандидати се зачисляват
в докторантура със заповед на ректора на УНСС.
Приложение

Катедри

Докторантски програми

Брой докторантури по
форми на обучение
редовно

задочно

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Професионално направление 2.2. История и археология
Политическа икономия История на България (Стопанска история)

1

1

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Икономическа социоСоциология (Социология на организациите)
логия

1

-

Икономическа социоСоциология (Социология на културата)
логия

1

-

Икономическа социоСоциология (Социология на комуникациите)
логия

-

1

Икономическа социоСоциология (Социология на престъпността)
логия

-

1

Икономическа социоСоциология (Социология на управлението)
логия

1

-

3

-

2

-

Професионално направление 3.3. Политически науки
Политология

Политология

Международни отно- Политология (Международни отношения и външна
шения
политика)
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Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Медии и обществени Организация и управление извън сферата на материалкомуникации
ното производство (Медии и комуникации)

3

-

1

Професионално направление 3.6. Право
Частноправни науки

Гражданско и семейно право

3

Частноправни науки

Изобретателско, авторско и патентно право

1

-

Частноправни науки

Римско частно право

2

1

3

3

2

1

Публичноправни науки Административно право и административен процес
Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и правни
учения

Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Управление

Социално управление (Управление на проекти)

-

1

Публична
администрация

Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Публична администрация)

3

-

Регионално развитие

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

4

3

Икономикс

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

2

3

Икономикс

Политическа икономия (Теория и методология)

Професионално направление 3.8. Икономика

1

1

Творчески индустрии
Организация и управление извън сферата на материали интелектуална собното производство (Бизнес в изкуствата)
ственост

1

-

Творчески индустрии
и интелектуална соб- Икономика и управление (Електронен бизнес)
ственост

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Банково дело)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Публични финанси)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Парична теория и парична политика)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Международни финанси)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Теория на застраховането)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Фондови пазари)

1

1

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Корпоративни финанси)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Инвестиции)

1

-

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси на социалното осигуряване)

1

-

3

3

Статистика и иконоСтатистика и демография
метрия
Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор)

1

1

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Счетоводна отчетност във финансовия сектор)

1

1
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Брой докторантури по
форми на обучение
редовно

задочно

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Анализ на стопанската дейност)

1

1

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (Финансов контрол)

2

2

Информационни техноПриложение на изчислителната техника в икономиката
логии и комуникации

2

3

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Теория на МИО)

2

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен бизнес)

1

1

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен мениджмънт)

2

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Управление на международни проекти)

1

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни финанси)

1

-

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция)

2

2

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни пазари и цени)

-

1

Международни отно- Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция и
шения
международни отношения)

1

-

Човешки ресурси и
социална защита

Икономика и организация на труда

1

2

Маркетинг и стратегическо планиране

Маркетинг

3

3

Маркетинг и стратегическо планиране

Планиране

2

2

Икономика на природИкономика и управление (Аграрна икономика)
ните ресурси

1

1

Икономика на природИкономика и управление (Екоикономика)
ните ресурси

1

1

Индустриален бизнес Икономика и управление (Икономика на предприятието)

2

-

Икономика и управление (Технологичен трансфер в
Индустриален бизнес
индустрията)

1

-

Предприемачество

Икономика и управление (Предприемачество)

1

1

Логистика

Икономика и управление (Стопанска логистика)

1

2

Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм)

3

3

Икономика на трансИкономика и управление (Икономика на транспорта)
порта

3

1

Недвижима собствеИкономика и управление (Недвижима собственост)
ност

1

3

Национална и регио- Икономика и управление (Икономика на отбраната и
нална сигурност
сигурността)

2

2

Икономика на търгоИкономика и управление (Борсова търговия)
вията

-

1

Икономика на търгоИкономика и управление (Мултиканален маркетинг)
вията

-

1

Икономика на търгоИкономика и управление (Управление на продажбите)
вията

-

1

Икономика на търгоИкономика и управление (Електронна търговия)
вията

-

1

86
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77. – Медицинск и ят у ниверситет „Проф.
д-р Параскев Стоянов“, Варна, п реобявява
свободните места за прием на докторанти за
учебната 2013/2014 г., останали незаети след
проведен конку рс в рамките на у твърдени я
брой с Постановление № 288 от 10.05.2013 г. на
Министерския съвет по научни специалности,
както следва:

Шифър

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

7.

Здравеопазване и спорт

7.1.

Медицина

7.2.

Образователна и научна степен
„доктор“
редовно

Обща хирургия

1

Белодробни болести

1

Педиатрия

2

Психиатрия

1

Офталмология

1

Урология

1

Гастроентерология

1

Неврология

1

Фармакология (вк л. фармакокинетика и химиотерапия)

2

Хематология и преливане
на кръв

2

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

1

Съдова хирургия

1

задочно

1

Дентална медицина
Ортопедична стоматология

3.

Социа лни, стопанск и и
правни науки

3.2.

Психология
Медицинска психология

4.

Природни науки, математика и информатика

4.3.

Биологически науки

2

1

Генетика
ОБЩО:

1
18

2

Необходими документи: попълнена анкетна
карта (образец); заявление до ректора (образец); автобиография с подпис на кандидата;
нотариално заверени копия на дипломи за ОКС
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ с приложенията
към тях; два броя снимки – паспортен формат
(3,5 см/4,5 см); декларация за достоверност на
представените документи; документ за платени
такси за провеждане на конкурсни изпити по
специалност и по чужд език (внесени по банков
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път по сметката на университета), определени
с ПМС за съответната учебна година; други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област, списък с
публикации (ако има такива). Срокът за подаване
на документите е 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки и документи:
Медицински университет – Варна, ул. Марин
Дринов 55, отдел „Научна дейност и кариерно
развитие“, стая 318, тел. 052/677-056 и 062/677-055.
5894
39. – Меж дународното висше бизнес у чилище – Ботевград, обявява конкурс за докторанти по Икономика и управление по отрасли
(индустрия, туризъм) – 6; със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – в Ботевград,
ул. Гурко 14, тел.: 0723 68812.
5999
40. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ при
БАН, София, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент по научна специалност 01.06.23 Имунология, професионално
направление 4.3. Биологически науки, област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в канцеларията на института: 1113
София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872-00-18.
5900
3. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация и застрояване
за кв. 20 и част от кв. 21, м. Люлин – разширение запад, който е изложен в район „Люлин“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения или искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Люлин“.
5862
80. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Корекция на река Джерман от км 0+000 до км 11+550
на територията на община Дупница (землището
на с. Джерман) и община Бобошево (землища
на с. Усойка, с. Слатино, с. Сопово, с. Висока
могила, с. Блажиево и гр. Бобошево). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта
в Община Бобошево и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на адрес:
гр. Бобошево 2660, ул. Иван Кепов 3.
5959
55. – Община Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: проект за проектиране и
изграждане на подземно линейно съоръжение:
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кабелно отклонение от съществуващ стълб (СРС
№ 143 от въздушен ел. провод 20 kV „Жира“)
в ПИ 000252 до ПИ 000010 по КВС, землище
с. Игнатово, община Вълчедръм, област Монтана. Проектът на ПУП – ПП е изложен в стая
№ 12 на общинската администрация и може да
бъде разгледан от заинтересованите собственици.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да правят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5849
12. – Община Гълъбово, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии „Нова двойна ВЛ 400 kV от
п/ст „Марица-изток“ до ОРУ на ТЕЦ „Марицаизток-3“, с трасе и сервитути в землищата на
гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 207. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5982
23. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект на
план за улична регулация, план за регулация
и застрояване със схеми за електроснабдяване
и водоснабдяване с канализация в местност
Старите лозя за поземлени имоти с номера: от
503.4 до 503.15, от 503.21 до 503.24, от 503.26 до
503.54, от 503.56 до 503.81, от 503.83 до 503.99,
от 503.101 до 503.107, от 503.109 до 503.139, от
503.141 до 503.154, от 503.158 до 503.160, от 503.162
до 503.204, от 503.206 до 503.215, от 503.2017
до 503.232, от 503.234 до 503.278, от 503.282 до
503.319, от 503.321 до 503.325, 503.4817, 503.4818,
503.4821, 503.4832, 503.4889, 503.4891 503.4892,
503.9521 по плана на Казанлък в новоотредени
квартали №: 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,
474, 475, 476, 479, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488 и 489. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 11 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта.
5884
24. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на
Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/
ТШ2“, засягащ следните поземлени имоти (ПИ)
в землища: Ръжена, ЕК АТТЕ: 63570 ПИ, с начин
на трайно ползване „За местен път“, публична
общинска собственост – № 000051; № 000217 и
№ 000183 – държавна собственост, за линии на
релсов транспорт; Розово, ЕК АТТЕ: 62983 ПИ,
с начин на трайно ползване „За местен път“,
публична общинска собственост – № 0 0 0 073
и № 000151; Кънчево, ЕК АТТЕ: 40868, ПИ – с
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начин на трайно ползване „За местен път“,
публична общинска собственост – № 000101,
№ 0 0 020 0, № 0 0 0116 и № 0 0 0123; Бузовг рад,
ЕК АТТЕ: 06848 ПИ – с начин на трайно ползва не „За мес т ен п ът“, п у бл и ч на общ и нск а
собственост – № 000051; за селскостопанск и
горски ведомствен път – № 000119; път III клас,
държавна публична собственост – № 000003;
Казанлък, ЕК АТТЕ: 735167 – път III, държавна
публична собственост – № 000310, и път I клас,
държавна публична собственост – № 000602.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да разгледат проекта в ста я 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
5896
95. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и искане вх. № АБ
22-256 от 27.08.2015 г. съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) – окончателен проект, за мрежите
на техническата инфраструктура за изграждане
на „Разпределителна газопроводна мрежа в ПИ
83016 – Индустриална зона „Кнезим“ – АД“, за
захранване на нови консуматори с природен
газ в ПИ 083006, ПИ 083007, ПИ 083008, ПИ
083009, ПИ 083011, ПИ 083012, ПИ 083013, ПИ
083015, ПИ 083020 и ПИ 083025 в землището
на гр. Кнежа, ЕК АТТЕ 37376, местност Опитно
поле, община Кнежа, област Плевен. Възложител
„Кнежа газ“ – ООД, ЕИК 106063695, със седалище и адрес на управление Кнежа, ул. Марин
Боев 73, представлявано от инж. Ангел Христов
Горнишки – управител, притежаващо лицензия
№ Л-185-12 от 27.04.2009 г. от ДКВР със срок
на валидност до март 2020 г. и лицензия за
разпределение на природен газ на територията
на община Кнежа № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за
срок 15 години. Общинският съвет на Община
Кнежа е разрешил на възложителя изработване
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) с протокол № 84 от 29.07.2015 г.
и Решение № 745. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да прегледат проекта, намиращ се в Община Кнежа, стая 301, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5963
9. – О б щ и н а К ру м о в г р а д н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за специализиран
по чл. 54, ал. 6 ЗУ Т ПУП – ПП парцеларен
план за обект: „Изграждане на път, осигуряващ
транспортен достъп (нов участък – разклонение
от съществуващ общински път № K R Z2212)
до производствената площадка на „ДПМ Крумовград“ – ЕАД, местност Ада тепе, община
Кру мовг рад, област Кърд жа ли“. Трасето на
пътя преминава през поземлени имоти с номера 66716.000077, 66716.000084, 66716.000276,
66716.000312, 66716.000440, 66716.000450 по КВС
на з-ще с. Скалак, община Крумовград. Проектът
е изложен в общинската администрация Крумовград, дирекция „ТРБ“, ет. 2, стая № 6, и може
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да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5863
2. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за заустващо съоръжение на сметище за рекултивация гр. Оряхово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да прегледат проекта всеки присъствен
ден в сградата на общинската администрация и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него, ако имат такива.
5958
14. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с
№ 439007, с начин на трайно ползване стопански
двор, местност Кътево кладенче, в землището
на с. Радилово, община Пещера. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5850
2. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабел ниско напрежение към
ПУП – ПЗ на имот с № 177009, намиращ се в
местността Пундев баир, землище на с. Николово, община Русе. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5851
54. – Община Симеоновград съобщава, че е
внесен за разглеждане и обявяване проект на
ПУП – парцеларен план на територията на област Хасково, община Симеоновград, землището
на с. Пясъчево с ЕК АТТЕ 59210, за обект: Нова
двойна ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток“ до ОРУ
на ТЕЦ „Марица-изток 3“. Засягат се следните
имоти по КВС на с. Пясъчево: ПИ № 000017,
0 0 0 018 (собс т вен и к – М Т И ТС – Н К „ Ж И“),
000019 (собственик – държавата), 030055, 030057
(собственик – „ЕСО“ – ЕА Д), 000134, 000144,
000169, 000172, 000173, 000206 (собственик – Община Симеоновград), 030003 (собственик – наследници на Тяню Господинов Димитров), 030056
(собственик – наследници на Петко Иванов
Терзиев), 030090 (собственик – наследници на
Пеню Кирев Маринов), 057002 (собственик – наследници на Делю Иванов Балъкчиев), 057008
(собственик – наследници на Желязко Иванов
Балъкчиев), 057009 (собственик – Петко Тонев
Кърчаков), 057010 (собственик – Недялка Колева
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Мутафчиева), 057012 (собственик – Жечо Иванов Пенев), 057018 (собственик – наследници
на Димитър Пенев Вълков), 058001 (собственик – наследници на Желю Койчев Желев),
000140, 000146, 000148, 000151, 000152, 000191
(собственик – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ). Проектът
е разгледан на ОЕСУТ и е допуснат с решение,
вписано в протокол № 15 от 27.08.2015 г. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
5960
23. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава за изработен проект
за ПУП – изменение на плана за регулация на
улица с о.т. № 19-22-159 и УПИ XII-469, УПИ
V-451, УПИ XI-457 в кв. 17 и УПИ I-467, УПИ
II-468, УПИ III-458, УПИ IV-9509 в кв. 16, по
плана на с. Хрищени, община Стара Загора.
Проектът е изложен в Община Стара Загора,
стая 515, ет. 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните собственици могат в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската
администрация.
5831
97. – Община с. Аврен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, отдел „Устройство
на територията“, съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и приет проект на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) във връзка с изменение на действащия регулационен план
на с. Приселци, одобрен със Заповед № 216 от
16.06.1992 г. на кмета на община Аврен, в частта
на кв. 51, граничещ с улица от ОК 137 до ОК
136 и от ОК 136 до ОК 134 по регулационния
план на с. Приселци, с възложител Община
Аврен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) до общинската администрация – с. Аврен, отдел „Устройство на
територията“.
5997
96. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
улици с ос.т. 8-10-16-17-26-27-29-31-45 (ул. Ален
мак) между квартали 2, 3, 4, 5, 18 и 6, ос.т. 11-10
между квартали 3 и 4, ос.т. 18-17 между квартали
5 и 18 и ос.т. 25-27 между квартали 6 и 18 по
плана на с. Подкова, община Кирково, област
Кърджали, като: с изменението на плана уличните регулации се изместват по съществуващи
на място асфалтови трасета и се намалява ширината им: За улица с ос.т. 8-10-16-17-26-27-29-31-45
(ул. Ален мак) между квартали 2, 4, 5, 18 и 6 се
заличават осови точки 8, 10, 16, 17, 26, 27 и 29 и
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се образува нова улица с ос.т. 88-89-90-91-92-9394-95-31-45, като ширината є от 10 м става на:
6 м от ос.т. 88-89-90 до 91; 7 м от ос.т. 91-92 до
93 и 10 м от ос.т. 93-94-95-31-45. За участъка от
улица с ос.т. 11-10 между квартали 3 и 4 улицата
става с ос.т. 11-89, ширината є от 7 м става на
6 м. За участъка от ос.т. 18-17 между квартали
5 и 18 улицата става с ос.т. 18-91, ширината є
от 6 м става на 5 м. За участъка от ос.т. 25-27
между квартали 6 и 18 улицата става с ос.т. 25-94,
ширината є от 6 м става на 7 м. Изменението
на уличните регулации води до изменение на
плана за регулация за квартали 2, 3, 4, 5, 18 и
6, като площта от стеснените участъци на улиците се придава към урегулираните поземлени
имоти, засегнати от изменението. Проектът за
изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация и план за регулация, е изложен в сградата на Община Кирково, ул. Дружба
1, ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан
всеки работен ден от 9 до 16 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за изменение на ПУП – ПУР – ПР до
общинската администрация на Община Кирково,
ул. Дружба 1.
5861

С ЪД И Л И Щ А
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
уведомява Елена Михайловна Жукова, гражданка
на Руската федерация, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че
по гр.д. № 5094/2014 г. по описа на съда срещу
нея са предявени искове по чл. 79, ал. 1, чл. 86,
ал. 1 и чл. 92 ЗЗД от „Конвил“ – ООД, както
и че в деловодството на съда на адрес: Бургас,
ул. Александровска 101, се намират исковата
молба и приложенията, които може да получи в
двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на
Елена Михайловна Жукова или упълномощено
от нея лице в указания двуседмичен срок съдът
ще є назначи особен представител.
6022
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението Питър Чарлз Дикинсън,
гражданин на Република Южна Африка, роден
на 24.06.1970 г., с неизвестен адрес в България,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, III гражданско отделение, 84 състав, София,
бул. Цар Борис III № 54, за да получи препис
от исковата молба и приложенията по гр.д.
№ 41365/2015 г., подадена от Десислава Георгиева Тенева, с правна квалификация чл. 127 от
Семейния кодекс. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител.
6014
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението Мария-Михаела Димитрова,
румънска гражданка, родена на 13.11.1979 г. в
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Република Румъния, с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на Софийския
районен съд, III гражданско отделение, 83 състав,
София, бул. Цар Борис III № 54, за да получи
препис от исковата молба и приложенията по
гр.д. № 41052/2015 г., подадена от Тодор Петров
Димитров, с правно основание чл. 49 от Семейния кодекс.
6015
Т у траканск и ят районен съд призовава
Шукри А хмедов, роден на 28.03.1937 г., и Сейде
А хмедова, родена на 28.11.1942 г., с неизвестни
адреси, да се явят в съда като ответници в
двуседмичен срок, считано от обнародването
в „Държавен вестник“, за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея във връзка с предявения от Тошко Йорданов Николов иск с правно
основание чл. 124 ГПК по гр.д. № 145/2015 г.,
както и да посочат съдебни адреси, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще им назначи
особен представител.
5996

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на Българското
дружество по трансплантология – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на
дружеството свиква общо събрание на дружеството на 20.11.2015 г. в 18 ч. в зала „Мусала“
на хотел „Хилтън“ – София, при следния дневен
ред: 1. отчет на ръководството на БДТ за изминалия мандат; 2. избор на управителен съвет и
председател на БДТ.
6016
24. – Управителният съвет на Агенцията
за икономическо развитие – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.10.2015 г. в 17 ч. в офиса на сдружението във
Варна, ул. Отец Паисий 11, ет. 5, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2012, 2013 и 2014 г.; 2. приемане на бюджет на
сдружението за 2015 г.; 3. промени в устава на
АИР – Варна; 4. избор на членове на управителния съвет. При явяване на по-малко от 50 % от
членовете заседанието ще се проведе същия ден
в 18 ч. с участието на присъстващите членове.
6018
2. – Управителният съвет на фондация „Николаевка“, Варна, на основание чл. 26, ал. 2
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.12.2015 г.
в 17 ч. във Варна, ул. Александър Дякович 45,
ет. 3, офис 19, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя на УС; 2. избор на председател
на УС; 3. избор на управителен съвет; 4. други.
6019
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Форум гражданско общество“,
Варна, на основание чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 17.12.2015 г. в 17 ч. във Варна,
ул. Александър Дякович 45, ет. 3, офис 19, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя на
УС; 2. избор на председател на УС; 3. избор на
управителен съвет; 4. други.
6020
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5. – Управителният съвет на НПО „Сдружение
за социална интеграция“ – Златоград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.10.2015 г. в 17,30 ч. в Златоград, ул. Ахрида 4,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет; 2. изменение и
допълнение на устава на Сдружение за социална
интеграция – Златоград; 3. приемане на устава на
сдружението; 4. създаване на Център за професионално обучение към Сдружение за социална
интеграция; 5. избиране на нов управителен съвет
на сдружението; 6. промяна на адреса на управление на сдружението; 7. определяне на размера
на членския внос за 2016 г.; 8. прекратяване на
членство в сдружението; 9. други. Материалите
по дневния ред са на разположение в офиса на
сдружението на адрес – Златоград, ул. Ахрида 4,
от 10 до 18 ч. всеки работен ден. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6035
1. – Учредителният комитет на СН „Бяло
поле – 2014“, с. Бяло поле, община Опан, област
Стара Загора, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН във
връзка със Заповед № РД-09-140 от 4.03.2015 г.
на минист ъра на земеделието и х раните, с
която е открита процедура по учредяване на
сдружение за напояване „Бяло поле – 2014“, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
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и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, изграждане на нови напоителни и
отводнителни системи и съоръжения, доставяне
и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води 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, които са в хидромелиоративната система
на язовир „Бяло поле“ в землището на с. Бяло
поле, област Стара Загора, да присъстват на
учредително събрание, което ще се проведе на
14.11.2015 г. в 11 ч. в сладкарницата на с. Бяло
поле, област Стара Загора, 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
освобождаване от отговорност; 3. вземане на решение за учредяване на сдружението и приемане
на устава; 4. избиране на органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред на
учредителното събрание са на разположение на
учредителите в сладкарницата на с. Бяло поле.
При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2
ЗСН събранието ще се проведе на 5.12.2015 г. в
11 ч. в сладкарницата на с. Бяло поле, област
Стара Загора.
6021

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 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);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 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“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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