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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
ОТ 13 АПРИЛ 2016 Г.

за осигуряване за безвъзмездно ползване на
познавателни книжки, учебници и учебни
комплекти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Осигуряват се за безвъзмездно
ползване:
1. познавателни книжки по всички образо
вателни направления – за всяко дете, записано
в съответната група в детска градина или в
училище за осъществяване на задължителното
предучилищно образование;
2. по един учебник или учебен комплект по
всеки общообразователен учебен предмет – за
всеки ученик от I до IV клас;
3. по един учебник по всеки общообразо
вателен учебен предмет – за всеки ученик от
V до VII клас;
4. по един учебник или учебен комплект
по всеки общообразователен учебен предмет,
отпечатани на брайлов шрифт – за всеки
ученик с нарушено зрение от I до XII клас;
5. по един учебник или учебен комплект
по всеки специален учебен предмет – за все
ки ученик със сензорни увреждания от I до
XII клас.
(2) Осигуряват се за безвъзмездно ползване
за обучението по български език на децата и
учениците в Европейските училища:
1. познавателни книжки по Образователно
направление „Български език и литерату
ра“ – за всяко дете в задължителна пред
училищна възраст;
2. по един учебен комплект по учебния
предмет Български език и литература – за
всеки ученик от I до IV клас;
3. по учебния предмет Български език и
литература – учебник по български език и
учебник по литература – за всеки ученик от
V до VII клас.
(3) Правото по ал. 1 се ползва от децата
и учениците в държавните, общинските и
частните детски градини и училища с изклю
чение на децата, които се обучават в само
стоятелна организация по чл. 67 от Закона за
предучилищното и училищното образование
(ЗПУО), и учениците в самостоятелна форма
на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗПУО.
Чл. 2. (1) Зак у пени те и предоставени
познавателни книжки, учебници и учебни
помагала – част от у чебни я комплект по

чл. 1, се използват от децата и учениците в
детските градини или училищата със следната
продължителност на ползване:
1. за познавателните книжки – една учебна
година;
2. за у чебните помагала – една у чебна
година;
3. за учебниците за I клас – една учебна
година;
4. за учебниците за II – VII клас – три
учебни години;
5. за учебниците по специалните учебни
предмети – три учебни години;
6. учебниците и учебните помагала за I
клас, отпечатани на брайлов шрифт – една
учебна година;
7. за у чебниците и у чебните помагала
за II – X II к лас, от печатани на брай лов
шрифт – три учебни години.
(2) След приключване на учебните занятия
за съответната учебна година учениците връ
щат учебниците, за които е определен срок за
ползване, по-дълъг от една учебна година, в
училището, от което са ги получили.
(3) Учениците са длъжни да полагат грижи
за съхраняване на учебниците по ал. 2.
(4) Когато ученикът не върне учебник по
ал. 2 или при връщането му се установи, че
поради неполагане на грижи от страна на
ученика учебникът е негоден за следваща
употреба, родителите (настойниците) на уче
ника възстановяват учебника или неговата
стойност в училището, от което е получен.
Чл. 3. (1) Определят се следните нормативи
на средствата за закупуване на познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала,
които са част от учебния комплект по чл. 1,
ал. 1, т. 1 и 2:
1. за едно дете в задължителна предучи
лищна възраст – 31 лв.;
2. за ученик в I клас – 56 лв.;
3. за ученик във II клас – 81 лв., в т.ч. 27 лв.
за учебни помагала;
4. за ученик в III клас – 89 лв., в т.ч. 36 лв.
за учебни помагала;
5. за ученик в IV клас – 94 лв., в т.ч. 36 лв.
за учебни помагала.
(2) Определят се следните нормативи за
закупуване на учебниците по чл. 1, ал. 1, т. 3:
1. за ученик в V клас – 120 лв.;
2. за ученик в VI клас – 127 лв.;
3. за ученик в VII клас – 136 лв.
(3) Определят се следните нормативи на
средствата за закупуване на учебниците и
учебните помагала, които са част от учебния
комплект по чл. 1, ал. 1, т. 5:
1. за ученик в І – ІV клас – 36 лв., в т. ч.
15 лв. за учебни помагала;
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2. за ученик в V – VІІІ клас – 31 лв.;
3. за ученик в ІХ – ХII клас – 27 лв.
Чл. 4. (1) Средствата за закупуване на поз
навателните книжки, учебниците и учебните
комплекти за държавните и общинските детски
градини и училища се осигуряват от бюджета
на Министерството на образованието и науката
за съответната година и се предоставят по
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджет, финансиращи съответните детски
градини и училища.
(2) Средствата за закупуване на познава
телните книжки, учебниците и учебните ком
плекти за частните детски градини и училища
и за Европейските училища се осигуряват от
бюджета на Министерството на образованието
и науката.
(3) По решение на първостепенния разпо
редител с бюджет средствата за закупуване
на познавателните книжки, учебниците и
учебните комплекти може да се предоставят
на училищата и детските градини.
(4) Средствата за адаптиране и отпечатване
на брайлов шрифт на учебниците и учебните
комплекти за учениците с нарушено зрение
се определят за всяка учебна година от ми
нистъра на образованието и науката.
(5) Средствата по ал. 4 се определят въз
основа на мотивирано предложение от ди
ректора на училище за ученици с нарушено
зрение до министъра на образованието и
науката.
Чл. 5. (1) Средствата за закупуване на
познавателните книжки, учебниците и учеб
ните комплекти, както и за отпечатването на
брайлов шрифт се предоставят в зависимост
от срока на ползване по чл. 2.
(2) При изчисляване на средствата по ал. 1
нормативите на средствата за закупуване на
познавателните книжки, учебниците и учеб
ните помагала се актуализират с отчетената
средногодишна инфлация за предходната го
дина съгласно информация от Националния
статистически институт. За всяка следваща
година актуализацията се извършва с отчете
ната инфлация и актуализираните нормативи
за предходната година.
(3) Първостепенните разпоредители с бю
джет могат да предоставят и допълнителни
средства за закупуването на познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти в
рамките на бюджетите си.
Чл. 6. Познавателните книжки, учебниците
и учебните комплекти по чл. 1, ал. 1 и 2 се
закупуват от първостепенните разпоредители
или в случаите по чл. 4, ал. 3 – от детските
градини и училищата, при спазване на Закона
за обществените поръчки.
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Чл. 7. (1) Средства за закупуване на до
пълнителни учебници се осигуряват по реда
на чл. 4 в случай на увеличаване броя на
учениците.
(2) Допълнителните средства по ал. 1 за
общинските у чилища се изчисляват въз
основа на увеличения брой ученици в съот
ветната община спрямо предходната учебна
година съгласно Информационната система
„А дминМ“ към февруари на съответната
година и с определените в чл. 3 нормативи.
(3) Допълнителните средства по ал. 1 за
държавните, за частните и за Европейските
училища се изчисляват въз основа на увели
чения брой ученици в съответното училище
спрямо предходната учебна година съгласно
Информационната система „АдминМ“ към
февруари на съответната година и с опреде
лените в чл. 3 нормативи.
Чл. 8. Количеството на всяка доставка на
познавателни книжки, на учебници и на учебни
комплекти по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 3, т. 5 и ал. 2
се определя съгласно заявки, направени от:
1. държавните детски градини и училища
до съответния първостепенен разпоредител
с бюджети;
2. частните детски градини и училища до
Министерството на образованието и науката;
3. общинските детски градини и училища
до съответната община;
4. учителите, които преподават български
език и литература в Европейските училища,
съгласувано със съответния национален ин
спектор за основното или за средното образо
вание, до Министерството на образованието
и науката.
Чл. 9. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед ежегодно утвърждава
образец на заявките по чл. 8 и график на
дейностите за осигуряване на познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти за
безвъзмездно ползване от децата и учениците.
(2) С графика по ал. 1 се определят сро
ковете за:
1. изготвяне на заявките по чл. 8;
2. сключването на договорите за доставка
на познавателните книжки, на учебниците и
на учебните комплекти;
3. доставката на познавателните книжки,
на учебниците и на учебните комплекти до
детските градини и училищата;
4. представянето на информаци ята по
ал. 3 и 4.
(3) Общините представят в съответния ре
гионален инспекторат по образование инфор
мация за спазването на сроковете, определени
в заповедта на министъра на образованието
и науката.
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(4) Регионалните инспекторати по обра
зованието представят в Министерството на
образованието и науката обобщената инфор
мация от общините за съответната област.
Чл. 10. (1) Реализираните икономии при
закупуването на познавателните книжки,
учебниците и учебните комплекти и въз
становените средства по реда на чл. 2, ал. 4
може да се използват само за закупуване на
учебници, учебни помагала, както и на учебна
литература за училищната библиотека.
(2) Учебниците от училищната библиотека
може да се предоставят за ползване до края
на учебните занятия на ученици от VIII – ХII
клас, чийто месечен доход на член от семей
ството е под установената за страната ми
нимална работна заплата, при условия и по
ред, определени с правилника на училището.
(3) Учебниците от училищната библио
тека може да се предоставят за ползване от
учителите.
Чл. 11. (1) Директорът на училището съз
дава необходимата организация за опазване и
възстановяване на учебниците, предоставени
за безвъзмездно ползване със срок над една
учебна година, и на учебниците, предоставени
за ползване съгласно чл. 10, ал. 2 и 3.
(2) Регионалните инспекторати по образова
нието упражняват контрол върху директорите
на училищата за дейността им по ал. 1.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на Постановлението „Ев
ропейските училища“ са посочените в При
ложение І на Конвенцията за определяне на
Устава на Европейските училища (ДВ, бр. 58
от 2008 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Учебниците, които към влизането
в сила на това постановление са предоста
вени за безвъзмездно ползване по реда на
отмененото Постановление № 104 на Ми
нистерския съвет от 2003 г. за приемане на
Наредба за учебниците и учебните помагала
(обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 76
от 2004 г., бр. 34 от 2005 г.; попр., бр. 37 от
2005 г.; изм. и доп, бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и
89 от 2006 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г.,
бр. 85 от 2010 г. и бр. 24 и 62 от 2013 г.),
продължават да се ползват до предоставяне
за безвъзмездно ползване на нови учебници,
одобрени при условията и по реда на Закона
за предучилищното и училищното образо
вание, като се удължава срокът на ползване
на следните учебници:
1. за II клас по Български език, по съответ
ния чужд език, по Математика, по Домашен
бит и техника – до учебната 2016/2017 година
включително;
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2. за III клас и за VII клас – до учебната
2017/2018 година включително;
3. за IV клас – до учебната 2018/2019 година
включително.
(2) Осигуряват се средства за закупуване
на допълнителни учебници по ал. 1, т. 1 – 3 в
размер 20 на сто от средствата, предоставени
за първата година на ползване:
1. през 2016 г. – за учебниците за II клас
по Български език, по съответния чужд език,
по Математика, по Домашен бит и техника;
2. през 2017 г. – за учебниците за III клас
и за VII клас;
3. през 2018 г. – за учебниците за IV клас.
(3) Допълнителни учебници по ал. 2 се
закупуват от първостепенните разпоредители
или от училищата при възникнала необхо
димост в случай на увеличаване на броя на
учениците и/или изхабяване на учебниците.
(4) Учебните помагала за II – IV клас, които
са одобрени в единна система с учебниците по
ал. 1, се предоставят за безвъзмездно ползване
за всяка учебна година до изтичане на срока
на ползване на учебниците.
(5) Учебните помагала, одобрени по реда
на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и
одобряване на учебници и учебни помага
ла (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 72 от 2003 г., бр. 46 от 2004 г., бр. 1 и 49
от 2006 г., бр. 33 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 17 от 2009 г. и бр. 51 от 2014 г.), за децата
от задължителна предучилищна възраст се
предоставят за безвъзмездно ползване за
всяка учебна година до одобряването на поз
навателни книжки при условията и по реда
на Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните
книжки, учебниците и учебните комплекти
(ДВ, бр. 94 от 2015 г.).
§ 3. Отменя се Постановление № 104 на
Министерския съвет от 2003 г. за приемане на
Наредба за учебниците и учебните помагала
(обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 76
от 2004 г., бр. 34 от 2005 г.; попр., бр. 37 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и
89 от 2006 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г.,
бр. 85 от 2010 г. и бр. 24 и 62 от 2013 г.).
§ 4. Постановлението се приема на основа
ние чл. 164, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на чл. 1, ал. 3, който влиза в
сила от 1 август 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2863
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 14 АПРИЛ 2016 Г.

за откриване на Нау чноизс ледователск и
институт в структурата на Медицинския
университет – Варна
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Открива Научноизследова
телски институт в структурата на Медицинския
университет – Варна.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2904

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 14 АПРИЛ 2016 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2016 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2016 г. за
допълнителни плащания в частта на финан
сирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 88 000 лв. за
увеличаване капитала на „Проектна компа
ния нефтопровод Бургас – Александруполис
БГ“ – ЕАД, гр. София.
Чл. 2. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите и по централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публич
ните 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
2905

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 14 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
водноспасителната дейност и обезопасяването
на водните площи, приета с Постановление
№ 182 на Министерския съвет от 1996 г. (обн.,
ДВ, бр. 65 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 60 и 72
от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 102 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10, ал. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на туризма“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Концесионерите и наемателите на мор
ски плаж представят в срок до 30 април 2016 г.
за съгласуване от министъра на туризма про
грама за организацията на водноспасителната
дейност за предстоящия летен сезон 2016 г.,
придружена със схема за охраняваните части
от прилежащата към морския плаж акватория
и разположението на спасителните постове.
§ 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
2906

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 14 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на играчките, приета с Пос
тановление № 300 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 95 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г. и
бр. 14 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 55 думите „Наредба № 36 от
2005 г. за изискванията към козметичните
продукти (обн., ДВ, бр. 101 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 44 и 75 от 2006 г., бр. 15 и 106 от
2007 г., бр. 80 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г. и
бр. 62 от 2010 г.)“ се заменят с „Регламент
(ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно
козметичните продукти (ОВ, L 342, 22.12.2009,
стр. 59 – 209)“.
§ 2. В чл. 65, ал. 2 думите „Постановление
№ 76 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 32 от 2007 г.)“ се заменят с „Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 23 от 2016 г.)“.
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§ 3. В § 2 от допълнителните разпоред
би накрая се поставя запетая и се добавя
„Директива (ЕС) 2015/2115 на Комисията за
изменение с цел приемане на специфични
гранични стойности за химикали, използ
вани в детски играчки, на допълнение В
към приложение II към Директива 2009/48/
ЕO на Eвропейския парламент и на Съвета
относно безопасността на детските играчки
по отношение на химикала формамид (OB, L
306, 24.11.2015, стр. 17 – 19), Директива (ЕС)
2015/2116 на Комисията за изменение с цел
приемане на специфични гранични стойности
за химикали, използвани в детски играчки,
на допълнение В към приложение II към
Директива 2009/48/ЕO на Eвропейския пар
ламент и на Съвета относно безопасността на
детските играчки по отношение на химикала
бензизотиазолинон (OB, L 306, 24.11.2015,
стр. 20 – 22), Директива (ЕС) 2015/2117 на
Комисията за изменение с цел приемане на
специфични гранични стойности за химикали,
използвани в детски играчки, на допълнение
В към приложение II към Директива 2009/48/
ЕO на Eвропейския парламент и на Съвета
относно безопасността на детските играчки
по отношение на химикалите хлорметилизо
тиазолинон и метилизотиазолинон, както
поотделно, така и в съотношение 3:1 (OB, L
306, 24.11.2015, стр. 23 – 25)“.
§ 4. В приложение № 5 към чл. 51, т. 3 и
чл. 52, т. 3, в колоната „Разрешена употреба“,
в т. 2 думата „осигуряват“ се заменя със „са
предназначени за“.
§ 5. Приложение № 5а към чл. 53, т. 2 се
изменя така:
„Приложение № 5а
към чл. 53, т. 2
№
по
ред

Вещество

CAS №

№
по
ред

трис/2-хлоре 115-96-8
тил/фосфат

2.

трис/2-хлоро- 13674-87-8 5 mg/kg (гранич
1(хлорметил)
на стойност на
етил/фосфат
съдържанието)
трис/2-хлоро- 13674-84-5 5 mg/kg (гранич
1ме т и ле т и л/
на стойност на
фосфат
съдържанието)

4.

Бисфенол A

0,1 mg/l (допус
тима граница
на миграция) в
съответствие с
методите, посо
чени в стандарти
EN 71-10:2005 и
EN 71-11:2005

CAS №
75-12-7

Гранична стой
ност

Формамид

6.

1,2-бензизоти 2634-33-5
азол-3(2Н)-он

7.

Реакционна
55965-84-9 1 mg/kg (гранич
маса на:
на стойност на
5-хлоро-2-ме
съд ържаниет о)
тил-4-изоти
във воднист и
азолин-3-он
материа ли за
[ЕС no 247детски играчки
500-7] и 2-ме
тил-2H-изо
тиазол-3-он
(ЕС no 220239-6) (3:1)

8.

5-хлоро-2-ме 26172-55-4 0,75 mg/kg (гра
тил-изотиазо
нична стойност
лин-3(2H)-он
на съдържание
то) във воднис
ти материали за
детски играчки

9.

2-метилизо
тиазолин3(2H)-он

5 mg/kg (гранич
на стойност на
съдържанието)

3.

Вещество

БРОЙ 31

5.

Гранична стой
ност

1.

80-05-7

ВЕСТНИК

2682-20-4

20 μg/m 3 (г ра
нична стойност
н а е м и с и я т а)
след ма кси ма
лен период о т
28 дни считано
от началото на
изпитването за
установяване
на емисията от
п ред на значен и
за детски играч
ки материали от
пеноп ласт, съ
държащи пове
че от 200 mg/kg
(п рагова стой
ност въз основа
на съдържани
ето)
5 mg/kg (гранич
на стойност на
съд ържаниет о)
във воднист и
материа ли за
детски играчки
в съответствие с
методите, посо
чени в стандарти
EN 71-10:2005 и
EN 71-11:2005

0,25 mg/kg (гра
нична стойност
на съдържание
то) във воднис
ти материали за
детски играчки

  “

  “

БРОЙ 31
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Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 5 по отношение на поредни
номера 5 и 6 от приложение № 5а към чл. 53,
т. 2, които влизат в сила от 24 май 2017 г., и
на поредни номера 7 – 9 от приложение № 5а
към чл. 53, т. 2, които влизат в сила от 24
ноември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2907

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 14 АПРИЛ 2016 Г.

за изменение на Наредбата за критериите и
реда за избор на лечебни заведения за болнична
помощ, с които Националната здравнооси
гурителна каса сключва договори, приета с
Постановление № 45 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 19 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 2, ал. 1 думите
„основния и допълнителния пакет“ се заменят
с „пакета от“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2908

РЕШЕНИЕ № 268
ОТ 14 АПРИЛ 2016 Г.

за приемане на отчет за дейността на Управи
телния съвет на Националния компенсационен
жилищен фонд за 2015 г.
На основание чл. 9, ал. 4 от Закона за уреж
дане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема отчета за дейността на Упра
вителния съвет на Националния компенса
ционен жилищен фонд за 2015 г. съгласно
приложение № 1.
2. Приема отчета за приходите и разходите
по бюджета на Националния компенсационен
жилищен фонд за 2015 г. съгласно приложе
ние № 2.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ВЕСТНИК
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Приложение № 1
към т. 1
ОТЧЕТ
за дейността на Управителния съвет на Наци
оналния компенсационен жилищен фонд при
Министерския съвет за периода 1 януари –
31 декември 2015 г.

Законът за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове
(ЗУПГМЖСВ) с чл. 9, ал. 1 възлага на Управи
телния съвет (УС) на Националния компенса
ционен жилищен фонд (НК ЖФ) изпълнението
на следните функции:
1. Управление на имуществото на фонда.
2. Определяне на левовия индекс на спес
товното число.
3. Контрол върх у дейност та на местните
комисии.
Съгласно § 19 от преходните и заключител
ните разпоредби на Правилника за прилагане
на ЗУПГМЖСВ на УС на НК ЖФ е възложено
цялостното изпълнение на разпоредбите му.
I. Управление на имуществото на фонда
1. Организиране набирането на средствата
на фонда по реда на чл. 6, ал. 1 ЗУПГМЖСВ:
а) бюд жетни субси дии, чийто размер се
определя със закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година;
б) постъпления от дарения и помощи от
български и чуждестранни лица;
в) петдесет на сто от постъпленията от про
дажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в
полза на държавата със съдебен акт;
г) параграф 16 от Правилника за прилагане
на Закона за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове
(ППЗУПГМЖСВ) – възстановени средства от
продавача, получил компенсации по този закон.
Субсидията по буква „а“ е най-големият
източник на приходи. Със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. и в
приложение № 1 към чл. 1 от Постановление
№ 8 на Министерския съвет от 2015 г. за из
пълнение на държавния бюджет на Република
България за 2015 г. за НК ЖФ като второсте
пенен разпоредител към Министерството на
финансите бяха предвидени за обезщетения и
помощи за домакинства (левови компенсации)
в размер 11 130 000,00 лв.
На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за
публичните финанси в изпълнение на Поста
новление № 344 на Министерск и я съвет от
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. и
във връзка с одобрена промяна по бюджета на
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Министерството на финансите с изх. № 93-16-1047
от 9.12.2015 г. и в изпълнение на Постановление
№ 350 на Министерския съвет от 2015 г. за одо
бряване на допълнителни разходи/трансфери за
2015 г. с писмо № 93-16-1055 от 14.12.2015 г. на
Министерството на финансите и на основание
чл. 29, ал. 2 от Вътрешните правила за орга
низация на бюджетния процес Министерството
на финансите извърши вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики (бюджетни програми на Министер
ството на финансите за 2015 г.), като увеличи
бюджетна програма „Национален компенсаци
онен жилищен фонд“, § 42-00 „Текущи трансфе
ри, обезщетения и помощи за домакинства“ с
3 015 000,00 лв. От увеличение на трансферите
ни от Министерството на финансите и по уточ
нен план § 42-00 е 14 145 000,00 лв.
В изпълнение на изложеното първостепенният
разпоредител – Министерството на финансите,
превеждаше регулярно средства на НК ЖФ на
основание утвърдено месечно разпределение на
бюджета от главния секретар на Министерството
на финансите.
Източниците на приходи по букви „б“ и „в“
нямат реализация.
По отчета на НК ЖФ за същия период не
са постъпили средства по § 36-19 „Други неда
нъчни приходи“ (30 на сто от постъпленията по
фонд „Жилищно строителство“ на държавните
предприятия – чл. 6, ал. 1, т. 2 ЗУПГМЖСВ,
тъй като считано от 21 ноември 2008 г. текстът
е отменен (ДВ, бр. 100 от 2008 г.).
Постъпилите средства по буква „г“, предста
вляващи суми по § 16 ППЗУПГМЖСВ, съгласно
указание на Министерството на финансите се
отчитат като възстановен касов разход от ми
нали години, а не като приход и са в размер
13 439,75 лв.
2. Целево изразходване на средствата на
НК ЖФ
Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗУПГМЖСВ средствата
на фонда се изразходват за финансово компен
сиране на жилищноспестовните влогове чрез
левова компенсация на определените към 31
декември 1990 г. спестовни числа по тях съо
бразно действащия левов индекс.
През 2015 г. на местните комисии са преве
дени средства за компенсации общо в размер
14 144 387,53 лв., с кои т о са ком пенси ра ни
правоимащи спестители по 2004 влога, като
средната компенсация по един влог е 7058,08 лв.

ВЕСТНИК
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II. Определяне на левовия индекс на спес
товното число
На основание чл. 7, ал. 2 ЗУПГМЖСВ Упра
вителният съвет на НКЖФ определя периодично
размера на левовия индекс на спестовното число,
като основните критерии са: инфлационните
процеси в страната, пазарните цени на жили
щата и наличните средства по фонда.
От влизането в сила на ЗУПГМЖСВ (ДВ,
бр. 82 от 1991 г.), съобразявайки се с горните
условия, УС на НК ЖФ е променял многократ
но левовия индекс на спестовното число, като
последната промяна е в сила от 1 май 2008 г. в
размер 0,08 лв., който действа и понастоящем.
IІІ. Контрол на дейността на местните ко
мисии
Контролът върху дейността на местните ко
мисии се осъществява в трите му форми – пред
варителен, текущ и последващ.
1. Предварителен контрол
Предварителният контрол се осъществява
при утвърждаването на съставите на местните
комисии (числен състав, председател и мандат)
от страна на УС на НК ЖФ, както и при ут
върждаване на промените в местните комисии.
Контролът се изразява в проверка на спазването
на изискванията на чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
във връзка с чл. 16, ал. 1 – 3 от правилника за
прилагането му. Утвърдените състави и промени
в състави на местните комисии с решения на
УС на НК ЖФ за 2015 г. са общо 15.
2. Текущ контрол
Тек у щ и я т кон т рол с е ос ъщес т вя ва ч рез
п р ов е рк и н а м яс т о по ц я ло с т н ат а дей но с т
на съответната местна комисия по следните
дей нос т и: п ри корек ц и я на окон чат ел н и т е
списъци по данни, предоставени от клонове
те на „Банка ДСК“ – ЕАД, на правоимащите
жилищноспестовни вложители; проверка на
чакащи за изплащане поименни списъци-ис
кания; правилно определяне на полагащата се
компенсация съобразно действащия левов ин
декс на спестовно число; проверка за наличието
на необходимите документи, удостоверяващи
начина на придобиване съгласно чл. 11, ал. 6,
т. 1 – 6 ППЗУПГМЖСВ, както и наличието
на текста по § 16, ал. 1 от същия правилник.
Управителният съвет на НК ЖФ осъществява
методическа дейност чрез указания до мест
ните комисии по конкретни въпроси с оглед
еднаквото прилагане разпоредбите на закона и
правилника за прилагането му чрез експертна
помощ за решаването на определени случаи.
През отчетния период бяха посетени 24 мест
ни комисии и бе оказана методическа помощ
за подобряване на дейността им.
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3. Последващ контрол
Последващият контрол се осъществява чрез
проверка на решенията на местните комисии.
Елемент на този контрол е проверката на три
месечните отчети за движението на средствата
на НК ЖФ на местните комисии, които се пред
ставят в изпълнителния орган на фонда заедно
с поименни списъци на ж илищноспестовни
вложители, получили левова компенсация от
фонда. Проверка на наличната документация по
закона и правилника за прилагането му в мест
ната комисия с оглед отговорното є съхранение
и архивиране. С цел подобряване дейността и
упражняване на действен и ефективен контрол
при финансовото компенсиране на граждани
и във връзка с чл. 9 ЗУПГМЖСВ местните
комисии по общини предоставят изготвените
окончателни списъци по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ,
както и поименните списъци на компенсираните
жилищноспестовни вложители за времето от
влизането в сила на ЗУПГМЖСВ (ДВ, бр. 82
от 1991 г.) на магнитен носител. Това създава
предпоставки за бързо и точно обработване и
обобщаване на информацията от цялата страна.
Като резултат от предварителния и текущия кон
трол през отчетния период няма констатирани
неправомерни решения на местните комисии.
ІV. Решения на УС на НК ЖФ
В изпълнение на възложените му правомощия
УС на НК ЖФ е провел през отчетния период
6 заседания, на които са приети 37 решения
относно:
а) приемане на годишен отчет за 2014 г. и на
тримесечни отчети за движението на средствата
на НК ЖФ през 2015 г.;
б) изготвяне и приемане на отчета за дей
ността на УС за 2014 г. и отчет за приходите и
разходите по бюджета на фонда за същия период;
в) приемане за сведение на утвърдения от
главния секретар на Министерството на финан
сите бюджет за 2015 г. на НК ЖФ, както и други
решения, свързани с дейността му;
г) у твърж даване на числени състави, на
председатели и на мандат на местните комисии;
д) утвърждаване на промени в съставите на
местни комисии.
Настоящият отчет за дейността на УС на
НК ЖФ за периода 1 ян уари – 31 декем ври
2015 г. и Отчетът за приходите и разходите по
бюджета на НК ЖФ за същия период са приети
с решение на УС на НК ЖФ, взето по протокол
№ 2 от 23 февруари 2016 г.
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Приложение № 2
към т. 2
ОТЧЕТ
за приходите и разходите на Националния ком
пенсационен жилищен фонд за 2015 г.
Наименование на показателите

Отчет за
2015 г.
(в хил. лв.)

1

2

I. Приходи

0

1. Д р у г и н ед а н ъч н и п р и хо 
ди – чл. 6, ал. 1, т. 2 ЗУПГМЖСВ

0

2. Глоби, санкции, неустойки,
наказателни лихви, обезщетения
и начети – § 16 ППЗУПГМЖСВ

0

II. Разходи

14 335

1. Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови право
отношения, и други възнагражде
ния и плащания за персонала по
извънтрудови правоотношения

128

2. Осигурителни вноски от ра
ботодатели за Държавното об
ществено осигуряване (ДОО),
здравноосигурителни вноски от
работодатели и вноски за допъл
нително задължително осигуря
ване от работодатели

23

3. Издръжка

39

4. Обезщетения и помощи за до
макинства (левови компенсации
по жилищноспестовни влогове)

14 145

5. Придобиване на дълготрайни
материални активи

1,8

III – V. Трансфери (субсидии)

14 335

1. Получени трансфери (+)

14 288

2. Предоставени трансфери (-)

-2,0

3. Трансфери за поети осигурител
ни вноски (в сила от 1.07.2003 г.)

49

VI. Дефицит/излишък = I – II
+ III + IV + V

0

VII. Финансиране

0

2909
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
възпитателните училища-интернати и соци
ално-педагогическите интернати (ДВ, бр. 71
от 2006 г.)
§ 1. В чл. 9, т. 2 думите „ , а при наличие“
и тирето след тях се заличават.
§ 2. В чл. 11 след думите „по местоживе
енето на ученика“ се поставя запетая и се
добавя „до дирекция „Социално подпомагане“
по местонахождение на училището“.
§ 3. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) Преместването може да се извършва
и по инициатива на Министерството на об
разованието и науката.“
§ 4. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) За решението по ал. 3 се уведомява
дирекция „Социално подпомагане“ по место
живеене на ученика.“
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „прокурор“ съюзът
„и“ се заменя със запетая, а след думите
„малолетните и непълнолетните“ се добавя
„и представител на съответната дирекция
„Социално подпомагане“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Представителят на дирекция „Социално
подпомагане“ представя становище за постиг
натите резултати от работата с родителите
на ученика по отношение на позитивното му
бъдещо възпитание.
(3) На педагогическия съвет задължително
се кани представител на дирекция „Соци
ално подпомагане“ по местонахождение на
училището и представител на местната ко
мисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
по местонахождение на училището, като се
обсъжда тяхното съдействие при изготвянето
на предложението до съда по ал. 4.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „по чл. 17, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2“ се
заменят с „по ал. 4 и ал. 5, т. 1 и 2“.
§ 6. В чл. 22 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) За малолетните и непълнолетните,
които преди налагането на възпитателната
мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 и 13 са били уче
ници в помощни училища или са се обучавали
интегрирано по индивидуални образователни
програми, се изработва индивидуална образо
вателна програма по един или повече учебни
предмети от учебния план.
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(2) Индивидуалната образователна про
грама се изработва от училищна комисия
съгласувано с екипа за комплексно педагоги
ческо оценяване в регионалния инспекторат
по образованието.“
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „интернатни“ се заличава.
2. В ал. 2 думата „интернатна“ се заличава.
§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. зачитане на най-добрия интерес на детето
и психологическа подкрепа за преодоляване
на поведенческите му отклонения;“.
2. Създават се т. 6 и 7:
„6. създаване на мотивация за учене;
7. личностно развитие.“
§ 9. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Групите във възпитателните учили
ща-интернати и в социално-педагогическите
интернати се формират по възрастов признак
и според интересите на ученика въз основа
на предложение на екипа за психолого-педа
гогическа оценка и подкрепа до директора
на училището.“
2. В ал. 3 след думата „оценка“ се добавя
„и подкрепа“.
§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „оценка“ се добавя „и подкрепа“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Корекционно-възпитателната работа
включва дейности, насочени към придобиване
на социални умения и здравословен начин
на живот, както и работа по програми за
гражданско образование, създаване на умения
за социално включване и ресоциализация в
общността.“
§ 11. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „Главна дирекция „Про
тиводействие на престъпността, охрана на
обществения ред и превенция“ в Национал
на служба „Полиция“ се заменят с „Главна
дирек ци я „Национа лна полици я“, сектор
„Детска престъпност“ към Министерството
на вътрешните работи“.
2. Създават се т. 6 и 7:
„6. провеждането на среща за запознаване
на новопостъпилия ученик с неговите права
и задължения, както и с условията и реда в
училището, за което се изготвя протокол;
7. писменото уведомяване на съответния
регионален инспекторат по образованието за
необходимостта от ресурсно подпомагане за
ученика при постъпване на ученик със спе
циални образователни потребности.“
§ 12. В чл. 38 думите „Главна дирекция
„Противодействие на престъпността, охрана
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на обществения ред и превенция“ в Нацио
нална служба „Полиция“ се заменят с „Глав
на дирекция „Национална полиция“, сектор
„Детска престъпност“.
§ 13. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. В слу чай на настан яване на
ученик, който има увреждания или страда
от труднолечими заболявания, директорът
незабавно уведомява дирекция „Социално
подпомагане“ по местонахождение на учили
щето за предприемане на мерки за закрила
съгласно Закона за закрила на детето.“
§ 14. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. екип за психолого-педагогическа оценка
и подкрепа;“.
2. В т. 2 думата „интернатна“ се заличава.
§ 15. В чл. 43 след думата „ежемесечно“
се добавя „до 10-о число“.
§ 16. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. В период от 3 до 6 месеца преди
напускане на възпитателното училище-ин
тернат и социално-педагогическия интернат
директорът уведомява за това местната ко
мисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните,
дирекция „Социално подпомагане“ и район
ното полицейско управление по местоживеене
на ученика, като изисква актуална оценка
на семейството и средата и информация за
предприетите мерки за връщането на детето.“
§ 17. Създава се чл. 45а:
„Чл. 45а. Директорът със заповед определя
мястото за съхраняване на наличната в учи
лището медицинска документация.“
§ 18. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. В правилника за дейността на
училището се включват процедури за:
1. поверителност и достъп до информация;
2. подаване и разглеждане на жалби и оплак
вания;
3. действие при сигнал за насилие или
друга рискова ситуация за дете от член на
персонала, децата или други лица;
4. достъп до стаите на децата, посещения
на външни лица и осъществяване наблюдение
на срещите;
5. конкретните условия и ред за налагане
на наказанията;
6. разрешение и придружаване на учениците
при излизане извън училището;
7. достъп на доброволци за работа с деца.“
§ 19. В чл. 47, т. 3 след думата „оценка“ се
добавя „и подкрепа“.
§ 20. В чл. 48 след думата „прокурор“ съ
юзът „и“ се заменя със запетая, а след думите
„малолетните и непълнолетните“ се добавя „и
на дирекция „Социално подпомагане“.
§ 21. В раздел ІІІ се правят следните до
пълнения:
1. В заглавието след думата „оценка“ се
добавя „и подкрепа“.
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2. Създава се чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) За всеки ученик се създава
екип за психолого-педагогическа оценка и
подкрепа, в състава на който се включват
психолог, възпитател, класен ръководител,
ресурсен учител.
(2) В състава на екипа може да се включват
представители на дирекция „Социално под
помагане“, местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните, детската педагогическа стая
по местонахождение на училището и лекар.“
§ 22. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Екипът за психолого-педа
гогическа оценка и подкрепа съвместно с
груповия ръководител в срок до 20 дни от
настаняването изготвя индивидуален план за
подкрепа на всеки ученик. В изготвянето на
плана участва и ученикът.
(2) При настаняване на ученик по време
на лятната ваканция ученикът се включва в
планираните дейности на училището, а ин
дивидуалният план се изготвя в срок до 20
дни от началото на учебната година.
(3) Екипът по ал. 1 извършва оценка на
потребностите на ученика и изготвя инди
видуален план за подкрепа на всеки ученик,
който включва различни терапевтични про
грами, програми за придобиване на социални
умения, както и индивидуална образователна
програма в зависимост от потребностите на
ученика.
(4) Индивидуалният план за подкрепа се
съгласува със състава на екипа по чл. 48а,
ал. 2 и се изпраща в дирекция „Социално
подпомагане“ по местоживеене на ученика
за координиране на действията при работата
с родителите и общността.
(5) Индивидуалният план за подкрепа на
ученика се разработва въз основа на психо
лого-педагогическо изследване, изготвено от
психолог. В плана се определят целта, която
е необходимо да бъде постигната при реали
зирането му, отговорностите, възможностите
за общуване на ученика със семейството,
близките и други лица.
(6) Индивидуални ят план за подкрепа
включва следните раздели: образование; здра
ве (физическо и психическо); възможности за
професионална подготовка; свободно време
и интереси; общуване и емоционално състо
яние; поведение; контакти със семейство и
близки в учебно време и по време на вакан
ции; интимност и сексуалност; институции;
подготовка за напускане на възпитателното
училище-интернат и социално-педагогическия
интернат.
(7) Индивидуалният план за подкрепа се
актуализира в началото на всеки учебен срок
и в началото на лятната ваканция.
(8) Екипът по ал. 1 съвместно с груповия
ръководител коригира и подпомага изпъл
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нението на плана, проследява развитието на
учениците и прави предложения до педаго
гическия съвет за наказания или награди на
ученика.
(9) Екипът по ал. 1 има и консултативни
функции по отношение на персонала, учени
ците и техните родители или лицата, които
ги заместват, близките и роднините.
(10) Екипът по ал. 1 проучва възможностите
за сътрудничество с отделите за закрила на
детето за реинтеграция на ученика в семейна
среда или в семейството на близки и родни
ни, като 6 месеца преди прекратяването на
настаняването на ученика изготвя доклад до
дирекция „Социално подпомагане“ по место
живеене на ученика с мнение за осигуряване
на място за живот, реализация и развитие
след напускане на възпитателното училищеинтернат и социално-педагогическия интернат.
(11) Екипът по ал. 1 проследява развитието
на детето до прекратяване на престоя му в
социално-педагогическия интернат или въз
питателното училище-интернат и връщането
му в семейството или общността.
(12) Екипът по ал. 1 мотивира учениците
за включване в трудови дейности през лят
ната ваканция.
(13) В края на всяка учебна година еки
път по ал. 1 изготвя доклад за постигнатите
резултати на всеки ученик, въз основа на
който може да се направи предложение за
прекратяване на мярката преди изтичане на
3-годишния срок.“
§ 23. В чл. 51, т. 2 след думата „оценка“ се
добавя „и подкрепа“.
§ 24. В чл. 52, в основния текст след думата
„оценка“ се добавя „и подкрепа“.
§ 25. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. Учителите и възпитателите неза
бавно уведомяват устно директора и районните
полицейски управления по местонахождение
на училището в случаите, когато ученик е
напуснал без разрешение възпитателното учи
лище-интернат или социално-педагогическия
интернат. В рамките на дежурството или до
24 часа учителите и възпитателите представят
на директора писмено информация за обсто
ятелствата около бягството.“
§ 26. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При желание от тяхна страна учени
ците може да полагат труд срещу заплащане
в училището или извън него след получаване
на разрешение за работа от Главна дирекция
„Инспекция по труда“ и от родителя.“
§ 27. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. забрана за напускане на района на
училището за определен период от време.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наказанията по ал. 1, т. 1 – 5 се налагат
със заповед на директора по предложение на
педагогическия съвет при спазване съответно
на чл. 140г от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета след обсъждане
в съвета за ученическо самоуправление.“
§ 28. Член 65 се отменя.
§ 29. В приложение № 3 към чл. 11 думите
„дирекция „Образователна среда и образова
телна интеграция“ се заличават и накрая се
добавя „Копие: Дирекция „Социално подпо
магане“.
Заключителна разпоредба
§ 30. В срок до 6 месеца от влизане в сила
на този правилник конкретните процедури
по чл. 46а се разработват от директора и
се включват в правилника за дейността на
училището.
Министър:
Меглена Кунева
2740

НАРЕДБА № 1
от 7 април 2016 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Парамедик“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държав
ното образователно изискване (ДОИ) за при
добиването на квалификация по професията
723030 „Парамедик“ от област на образование
„Здравеопазване“ и професионално направле
ние 723 „Здравни грижи“ съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за профе
сионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професи
ята 723030 „Парамедик“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професио
нална квалификация за специалността 7230301
„Транспортиране на пострадали и болни хора и
оказване на първа помощ“, на трета степен на
професионална квалификация за специалността
7230302 „Транспортиране на пострадали и болни
хора, оказване на първа помощ и асистиране
в спешни отделения“ и на четвърта степен на
професионална квалификация за специалността
7230303 „Транспортиране на пострадали и болни
хора, оказване на първа помощ и асистиране
на лекаря в спешната помощ“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рам
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 4 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специал
ностите по чл. 2.
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Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят профе
сионалните знания, умения и компетентности
в края на обучението по професията, които
гарантират на обучаемия възможност за уп
ражняване на професията 723030 „Парамедик“,
както и изискванията към кандидатите, опи
санието на професията, единиците резултати
от ученето, изискванията към материалната
база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професия
та „Парамедик“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка, както и задължителната чуждо
езикова подготовка по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължи
телна професионална подготовка по ал. 2
включва необходимите професионални знания,
умения и компетентности.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до влизане в сила на учебните планове и
учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Меглена Кунева
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придо
биване на квалификация по професията „Па
рамедик“
Професионално направление:
723

723030

„Здравни грижи“
Наименование на професията:
„Парамедик“

Специалности:

7230301 „Т р а н с п о р 
тиране на
пос т ра да л и
и болни хора
и ок а зв а не
на първа по
мощ“

Степен на Ниво
професио по
нална
НКР
квалифи
кация:
Втора

3

Ниво
по
ЕКР

3
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Степен на Ниво
професио по
нална
НКР
квалифи
кация:

7230302 „Т р а н с п о р 
тиране на
Трета
пострада
ли и болни
хора, оказва
не на първа
помощ и
ас ис т и р а не
в спешни
отделения“
7230303 „Т р а н с п о р 
т и р а н е н а Четвърта
пострада
ли и болни
хора, оказва
не на първа
помощ и
ас ис т и р а не
на лекаря
в спешната
помощ“

Ниво
по
ЕКР

4

4

5
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1. Изисквания към кандидатите
За обучение за придобиване на професионална
квалификация по професията „Парамедик“ може
да кандидатстват само лица, навършили 16 го
дини, по смисъла на Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПОО).
1.1. Изисквания за входящото минимално
образователно равнище за лица, навършили 16
години
1.1.1. За придобиване на втора степен на
професионална квалификация по професията
„Парамедик“ от Списъка на професиите за про
фесионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образо
ванието, младежта и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г., Заповед
№ РД-09-59 от 21.01.2013 г., Заповед № РД-09-182
от 25.02.2013 г., Заповед № РД-09-74 от 20.01.2014 г.
и Заповед № РД-09-1833 от 11.12.2015 г.) входя
щото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършен клас
на средното образование или завършено сред
но образование при срок на обучение 1 година
(обучение по рамкова програма Б).
1.1.2. За придобиване на трета степен на
професионална квалификация по професията
„Парамедик“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение вхо
дящото минимално образователно равнище за
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лица, навършили 16 години, е завършено средно
образование или придобито право за явяване
на държавни зрелостни изпити (обучение по
рамкова програма Е).
1.1.3. За придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация по професията
„Парамедик“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение вхо
дящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено средно
образование при срок на обучение до 2 години
(обучение по рамкова програма Г).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Парамедик“ с
придобиване на втора, трета и четвърта степен
на професионална квалификация лицата трябва:
– да притежават Свидетелство за правоуп
равление на МПС, категория „В“, придобито в
съответствие с Наредба № 37 от 2002 г. за ус
ловията 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
(ДВ, бр. 82 от 2002 г.);
– да отговарят на изискванията на Наредба
№ I-141 от 2002 г. за условията и реда, при които
се ползва специален режим на движение от мо
торните превозни средства (ДВ, бр. 94 от 2002 г.).
Валидирането на придобити чрез неформално
обучение или самостоятелно учене професи
онални знания, умения и компетентности се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за валидиране на професи
онални знания, умения и компетентности (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.), издадена от министъра на
образованието и науката.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Парамедикът осъществява дейности по оказ
ване на първа помощ, свързани с първоначална
оценка и поддържане на основните жизнени
функции и с осигу ряване на специализиран
транспорт до лечебно заведение.
Парамедикът с четвърта степен на професио
нална квалификация може да работи самостоя
телно или съвместно с медицински специалисти
(лекари и специалисти по здравни грижи) или с
други парамедици в зависимост от характера на
поставената задача и вида на екипа.
В своята дейност парамедиците с втора и
трета степен на професионална квалификация
(СПК) са подчинени на тези с четвърта СПК и
на медицинските специалисти, а тези с четвърта
СПК – на медицинските специалисти. В случай
че в екипа липсва парамедик с четвърта степен
на професионална квалификация, парамеди
ците с втора и трета степен на професионална
квалификация са подчинени на медицинските
специалисти.
Оказването на спешна помощ на пациенти
в спешно състояние изисква висока степен на
отговорност и благонадеждност. Въпреки екс
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тремните условия, при които трябва да работи,
парамедикът следва да е в състояние бързо да
взема решения и да изпълнява разпореждания,
както и да действа ефикасно, като отчита и
психическото състояние на пациента.
Важни качества, които парамедикът тряб
ва да притежава, са съпричастност, готовност
за работа в екип, благонадеждност, честност,
дискретност, съобразителност, организираност,
способност за бързо реагиране и вземане на
решение в критична ситуация, устойчивост на
вниманието в условия на стрес.
2.1.1. Парамедиците с втора степен на профе
сионална квалификация се обучават за оказване
на първа помощ. Те изпълняват функции на
шофьори на специализиран транспорт. В съответ
ствие със своята квалификация и специфичната
нормативна уредба участват в транспортирането
на болни и пострадали хора и в оказването на
помощ при спешни случаи, като подпомагат
медицинските специалисти.
Парамедикът с втора степен на професионална
квалификация:
– асистира при оказване на животоспасяваща
помощ на пациенти в спешно състояние, дока
то те бъдат поети от медицински специалист в
лечебно заведение;
– транспортира пациент в спешно състояние
до лечебно заведение;
– транспортира болни, ранени или други
нуждаещи се от спешна помощ лица независимо
от тяхното състояние;
– осъществява контакт с районните коор
динационни централи и лечебните заведения.
Специални дейности на парамедика с втора
степен на професионална квалификация са:
А) Дейности преди тръгване на екипа за
спешна помощ:
– проверява и установява оперативната го
товност на транспортните средства (санитарни
автомобили, реанимобили, линейки);
– проверява и установява наличността на тех
ническото оборудване и медицинската апаратура.
Б) Дейности по време на работа на екипа:
– управлява специализирано превозно сред
ство до местоназначението, като при необходи
мост използва правото на специален режим на
движение;
– оценява обстановката за оказване на първа
помощ и докладва в районните координационни
централи или лечебните заведения;
– подпомага медицинските специалисти и
парамедиците с по-висока степен на професио
нална квалификация при оказване на живото
спасяваща помощ на пациенти;
– оказва помощ при провеждане на други
дейности в случаите на спешни ситуации;
– транспортира пострадалия до лечебното
заведение и осигурява необходимото обслужване;
– осъществява контакт с районните коор
динационни централи и лечебните заведения;
– предава пациента на персонала в лечебното
заведение.
В) Дейности след завръщане на екипа:
– почиства и дезинфекцира превозното сред
ство и техническото и медицинското оборудване;
– възстановява оперативната готовност на
превозното средство;
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– участва в анализа на поведението на чле
новете на екипа.
2.1.2. Парамедиците с трета степен на професи
онална квалификация се обучават за оказване на
първа помощ. Основната задача на парамедиците
с трета степен на професионална квалификация
е транспортиране на болни и пострадали и при
необходимост подпомагане на по-висококвали
фицирания персонал. Парамедиците изпълняват
дейностите в съответствие със своята квали
фикация и съгласно специфичната нормативна
уредба за оказване на спешна помощ.
Парамедикът с трета степен на професионална
квалификация:
– подпомага медицинските специалисти и
парамедика с четвърта степен на професионална
квалификация при оказване на животоспасява
ща помощ на пациенти в спешно състояние на
мястото на инцидента и по време на транспор
тирането им в лечебното заведение;
– транспортира пациенти в спешно състояние
до лечебно заведение;
– следи жизнените функции на пациента по
време на транспортирането и оказва съответните
грижи в рамките на своите компетентности;
– транспортира болни, ранени или други
нуждаещи се от спешна помощ лица независимо
от тяхното състояние;
– поддържа контакт с районните координа
ционни централи и лечебните заведения.
Специални дейности на парамедика с трета
степен на професионална квалификация са:
А) Дейности преди тръгване на екипа за
спешна помощ:
– проверява и установява оперативната го
товност на транспортните средства (санитарни
автомобили, реанимобили, линейки);
– проверява и установява наличността и
изправност та на техническото оборудване и
медицинската апаратура.
Б) Дейности по време на работа на екипа:
– управлява специализирано превозно сред
ство до местоназначението, като при необходи
мост използва правото на специален режим на
движение;
– оценява обстановката намясто и докладва
в районната координационна централа;
– подпомага медицинските специалисти и па
рамедиците с четвърта степен на професионална
квалификация при оказване на животоспасяваща
помощ на пациенти;
– оказва помощ при провеждане на необходи
мите според обстановката медицински, хигиенни
и други дейности;
– транспортира пострадалия до лечебното
заведение при осигуряване на необходимото
обслужване;
– осъществява контакт с районните коор
динационни централи и лечебните заведения;
– предава пациента на персонала в лечебното
заведение.
В) Дейности след завръщане на екипа:
– почиства и дезинфекцира превозното сред
ство и оборудването;
– възстановява оперативната готовност на
превозното средство;
– участва в анализа на поведението на чле
новете на екипа.
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Г) Дейности, извършвани от парамедика
като част от екипа, оказващ помощ на лица със
спешни състояния:
– оказва съдействие на медицинските спе
циалисти и парамедиците с четвърта степен на
професионална квалификация при осъществяване
на диагностично-лечебния процес и грижите за
пациентите.
2.1.3. Парамедиците с четвърта степен на
професионална квалификация имат за задача
при спешно състояние да оказват самостоятелно
първа помощ и специализиран транспорт. При
отсъствие на медицински специалист парамеди
кът действа самостоятелно и носи отговорност,
като в тези случаи може да ръководи екип от
парамедици. При работа в екип с лекар или друг
медицински специалист подпомага дейностите по
оказване на помощ на лица в спешно състояние.
Парамедикът с четвърта степен на профе
сионална квалификация самостоятелно или с
помощта на медицински специалист извършва
първоначална оценка на състоянието на пациента
в рамките на неговата компетентност, оказва му
помощ на мястото на инцидента и по време на
транспортирането му, като:
– подпомага медицинските специалисти и
изпълнява техните указания при оказване на
животоспасяваща помощ на пациенти в спешно
състояние на мястото на инцидента, по време
на транспортирането и в лечебното заведение;
– контролира екип от парамедици при от
съствие на медицински специалист;
– транспортира пациент в спешно състояние
до лечебно заведение;
– следи жизнените функции на пациента по
време на транспортирането му и оказва съответ
ните грижи в рамките на своите компетентности;
– транспортира болни, ранени или други
нуждаещи се от помощ лица независимо от
тяхното състояние;
– управлява превозните средства, познава и
работи с медицинското оборудване;
– осъществява контакт с районните коор
динационни централи и лечебните заведения.
Специалните дейности на парамедика с чет
върта СПК са:
А) Дейности преди тръгване на екипа:
– проверява и установява оперативната го
товност на транспортните средства (санитарни
автомобили, реанимобили, линейки);
– проверява изправността на медицинската
апаратура и на комуникационните средства в
превозните средства;
– проверява наличните лекарствени продук
ти, медицински пособия и консумативи;
– дава указания на членовете на екипа.
Б) Дейности по време на работа на екипа:
– управлява превозното средство до место
назначението, като при необходимост използва
правото на специален режим на движение;
– оценява обстановката намясто и докладва
в районната координационна централа;
– подпомага медицинските специалисти или
самостоятелно оказва първа помощ;
– организира и ръководи екипа от парамедици
при оказване на първа помощ;
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– транспортира пострадалия до лечебното
заведение при осигуряване на необходимото
обслужване съобразно квалификацията си;
– осъществява контакт с районните коор
динационни централи и лечебните заведения;
– предава пациента на персонала в лечебното
заведение.
В) Дейности след завръщане на екипа:
– поч ис т ва и дези нфек ц и ра п ревозно т о
средство и оборудването и осъществява контрол
върху дейностите;
– възстановява оперативната готовност на
превозното средство и осъществява контрол;
– участва в анализа на поведението на чле
новете на екипа.
Г) Дейности, извършвани от парамедика
като част от екип, оказващ помощ на лица със
спешни състояния:
– асистира на медицинските специалисти и
изпълнява техните указания при осъществяване
на грижите за пациентите.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Придобилите втора степен на квалификация
по професията „Парамедик“ могат да продължат
обучението си за придобиване на трета степен
на професионална квалификация.
Придобилите трета степен на квалификация
по професията „Парамедик“ могат да продължат
обучението си за придобиване на четвърта степен
на професионална квалификация.
Лицата, практикуващи професията „Параме
дик“, могат да повишават квалификацията си
чрез участие в краткосрочни обучения, семинари,
конференции, самообучение и други форми за
продължаващо професионално развитие. Пови
шаването на професионалната квалификация на
парамедиците е в съответствие със съвременните
тенденции за учене през целия живот.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на профе
сиите и длъжностите (НКПД-2011) в Република
България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от
27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната
политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от
28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г., РД-01-529 от
30.06.2011 г., РД-01-533 от 30.06.2011 г., РД-01-952
от 29.12.2011 г., РД-01-586 от 6.07.2012 г., РД-01-1002
от 19.12.2012 г., РД-01-979 от 21.12.2013 г., РД-01933 от 19.12.2014 г. и РД-01-1027 от 22.12.2015 г.
Лицата, придобили втора, трета и четвърта
степен на квалификация по професията „Пара
медик“, могат да заемат длъжността 3258-3001
„Парамедик“ от единична група „Приложни
специалисти в оказването на спешна медицинска
помощ“, както и на други длъжности, допълнени
при актуализирането на НКПД.
Придобилите втора, трета и четвърта степен
на професионална квалификация по професия
та „Парамедик“ могат да работят в центровете
за спешна медицинска помощ, в структури на
лечебни заведения с основна дейност оказване
на спешна помощ, в служби за спешно реагира
не – като част от спасителни екипи, както и в
структури за оказване на първа помощ.
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3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
Професия „Парамедик“ – обща задължителна
професионална подготовка
Обща задължителна професионална подготовка
за специалност „Транспортиране на пострадали
и болни хора и оказване на първа помощ“ – втора
степен на професионална квалификация
Относителна тежест: 30 %
ЕРУ Организация на труда
2-1
 Р езултат от у ченето (РУ) Организира
работния процес
 Р У Поема отговорност за качеството на
работата си
ЕРУ Здравословни и безопасни условия на
труд и опазване на околната среда
2-2
 Р У Спазва хигиенните норми и здраво
словните и безопасни условия на труд на
работното място
 Р У Предотвратява и овладява аварийни
ситуации
 Р У Осъществява превантивна дейност по
опазване на околната среда
ЕРУ Комуникация и чужд език
2-3
 РУ Общува ефективно в работния екип
 РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ Работа с информационни и комуника
ционни технологии
2-4
 
РУ Познава съвременните информационни
и комуникационни технологии
 Р У Използва различни по вид информа
ционни и комуникационни технологии
ЕРУ Инициативност и предприемачество
2-5
 Р У Познава основите на икономиката и
предприемачеството
 РУ Формира предприемаческо поведение
Обща задължителна професионална подготовка
за специалност „Транспортиране на пострадали и
болни хора, оказване на първа помощ и асистиране
в спешни отделения“ – трета степен на професионална квалификация
Относителна тежест: 30 %
ЕРУ Организация на труда
3-1
 РУ Организира работния процес
 Р У Отговаря за разпределението на дей
ностите в работния процес
ЕРУ Здравословни и безопасни условия на
труд и опазване на околната среда
3-2
 Р У Спазва хигиенните норми и здраво
словните и безопасни условия на труд на
работното място
 Р У Осъществява превантивна дейност по
опазване на околната среда
 РУ Овладява аварийни ситуации
ЕРУ Комуникация и чужд език
3-3
 РУ Общува ефективно в работния екип
 РУ Води ефективна бизнес комуникация
 РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ Информационни и ком у никационни
технологии
3-4
 РУ Познава съвременните информационни
и комуникационни технологии
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 Р
 У Използва различни по вид информа
ционни и комуникационни технологии
ЕРУ Инициативност и предприемачество
3-5
 Р У Познава основите на икономиката и
предприемачеството
 Р У Формира предприемаческо поведение
Обща задължителна професионална подготовка
за специалност „Транспортиране на пострадали и
болни хора, оказване на първа помощ и асистиране
на лекаря в спешната помощ“ – четвърта степен
на професионална квалификаця
Относителна тежест: 30 %
ЕРУ Организация на труда
4-1
 РУ Организира работния процес
 РУ Управлява работния екип
ЕРУ Здравословни и безопасни условия на
труд и опазване на околната среда
4-2
 Р У Спазва хигиенните норми и здраво
словните и безопасни условия на труд на
работното място
 Р У Предотвратява и овладява аварийни
ситуации
 Р У Осъществява превантивна дейност по
опазване на околната среда
ЕРУ Комуникация и чужд език
4-3
 РУ Общува ефективно в работния екип
 РУ Води ефективна бизнес комуникация
 РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ Информационни и ком у никационни
технологии
4-4
 РУ Познава съвременните информационни
и комуникационни технологии
 Р У Използва различни по вид информа
ционни и комуникационни технологии
ЕРУ Инициативност и предприемачество
4-5
 Р У Прилага принципите на предприема
чеството
 Р У Демонстрира предприемаческо пове
дение
 РУ Участва в разработването на бизнес план
Отраслова задължителна професионална под
готовка за всички специалности на професията
Относителна тежест: 20 %
ЕРУ Анатомия и физиология на човека
723-1
 Р У Познава структурата и функциите на
системите в човешкия организъм
 Р У Разпознава белезите на патологични
нарушения в системите на човешкия ор
ганизъм
ЕРУ Хигиенни правила и норми
723-2
 РУ Извършва дезинфекция
 РУ Извършва подготовка за стерилизация
 РУ Извършва дезинсекция и дератизация
 Р У Участва в профилактични мерки за
предпазване от вътреболнични инфекции
ЕРУ Професионална етика в здравните грижи
723-3
 Р У Спазва етичните норми и правилата
за специфично общуване
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 Р
 У Грижи се за психологическата устой
чивост на пациента
Специфична за професията „Парамедик“
задължителна професионална подготовка за
всички специалности на професията
Относителна тежест: 30 %
ЕРУ Оборудване в спешната медицинска
помощ
723030-1
 
Р У Използва а парат и, и нс т ру мен т и и
консумативи
 Р У Събира, обработва и предава инфор
мация
ЕРУ Автомобил за спешна медицинска помощ
72303-2
 Р У Управлява автомобил за спешна ме
дицинска помощ
 Р У Следи за изправността на автомобила
за спешна медицинска помощ
ЕРУ Евакуация и други действия на мястото
на инцидента
723030-3
 Р У Прилага прийомите за евакуация на
пострадал от мястото на инцидента
 Р У Предприема действия при кризисни и
бедствени ситуации
Специфична за специалност „Транспортиране
на пострадали и болни хора и оказване на първа
помощ“ – втора степен на професионална квалификация, задължителна професионална подготовка
Относителна тежест: 20 %
ЕРУ Асистиране в спешната помощ (II СПК)
7230301-1
 Р У Разпознава основните белези на раз
личните спешни състояния при деца и
възрастни
 Р У Прилага съответните техники за оказ
ване на първа помощ
Специфична за специалност „Транспортиране на
пострадали и болни хора, оказване на първа помощ
и асистиране в спешни отделения“ – трета степен
на професионална квалификация, задължителна
професионална подготовка
Относителна тежест: 20 %
ЕРУ Асистиране в спешната помощ (III СПК)
7230302-1
 Р У Разпознава основните белези на раз
личните спешни състояния при деца и
възрастни
 Р У Прилага съответните техники за оказ
ване на първа помощ
 Р У Подпомага лекаря в поддържането на
жизнените функции на пациента
Специфична за специалност „Транспортиране на
пострадали и болни хора, оказване на първа помощ
и асистиране на лекаря в спешната помощ“ – четвърта степен на професионална квалификация,
задължителна професионална подготовка
Относителна тежест: 20 %
ЕРУ Асистиране в спешната помощ (IV СПК)
7230303-1
 Р У Разпознава основните белези на раз
личните спешни състояния при деца и
възрастни
 Р У Прилага съответните техники за оказ
ване на първа помощ
 Р У Подпомага лекаря в поддържането на
жизнените функции на пациента
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ЕРУ Организация на труда – втора степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Организация на труда

Код:

2-1
Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Ниво по Национал 3
на квалификационна
рамка (НКР):
Ниво по Европейска 3
квалификационна
рамка (ЕКР):
Наименование
професията:

на Парамедик

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Организира работния процес

Знания

• Познава структурата на организацията, в която упражнява професията
• Познава методи за нормиране на работния процес
• Познава основните нормативни документи, свързани с упражняваната професия

Умения

• Планира работния процес
• Съставя график на работните задачи
• Прилага изискванията на нормативните документи, свързани с професията

Компетентности

• Ефективно организира работния процес
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

• Познава видовете дейности в работния процес
• Знае изискванията за изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• Спазва етичните норми на поведение
• Подпомага за изграждането на етична работна среда

Компетентности

• Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценява Средство 1:
не:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж За средства 1 и 2:
дане на оценяването: • Учебен кабинет
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
• Дефинира основни теоретични понятия в областта на организацията на работния
процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия в областта на разпределението на дейности
те в работния процес
ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда – втора степен
на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Код:

2-2
Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:
Наименование
професията:

3
на Парамедик

БРОЙ 31
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Наименование
на единицата

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Спазва хигиенните норми, здравословните и безопасни условия на труд на работното
място

Знания

• Познава нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд
• Познава професионалните и здравните рискове при изпълнение на различните
трудови дейности
• Знае защитните приспособления и средства за сигнализация и маркировка за
осигуряване на ЗБУТ

Умения

• О
 рганизира работните дейности, опазвайки живота и здравето – своите и на окол
ните
• Осигурява безопасността на работната среда

Компетентности

• О
 тнася се с отговорност при спазване на здравословните и безопасни условия на
труд на работното място

Резултат от учене 2:

Осъществява дейности за опазване на околната среда

Знания

• Посочва рисковете от замърсяване на околната среда
• Познава основните нормативни изисквания за опазване на околната среда
• Познава специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредни веще
ства и замърсители във въздуха

Умения

• П
 роверява периодично концентрацията на вредни вещества със специализирани
уреди
• Прилага дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване
• Организира събиране и съхраняване на опасни продукти, спазвайки изискванията
за събиране и съхраняване

Компетентности

• Спазва нормативните изисквания и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 3:

Овладява аварийни ситуации

Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• Действа като член на екипа при аварии
• Оказва първа помощ на пострадали при авария и аварийни ситуации

Компетентности

• Действа отговорно при овладяване на аварийни ситуации в съответствие с нор
мативните изисквания и установените вътрешнофирмени правила за аварийна без
опасност

Знае основната терминология, свързана с аварийните ситуации
Познава основните нормативни документи за аварийна безопасност
Познава правилата за работа при възникване на аварии и аварийни ситуации
Познава реда за разследване на аварии и злополуки
Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Средства за оценява Средство 1:
не:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провежда • Учебен кабинет
не на оценяването:
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
• Владее основни теоретични знания за:
– хигиенните норми;
– здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
– превантивната дейност за опазване на околната среда;
– овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
• Избира най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

С Т Р.
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ЕРУ Комуникация и чужд език – втора степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Комуникация и чужд език

Код:

2-3
Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:
Наименование
професията:

3
на Парамедик

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

● П
 ознава ролите на отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и
йерархични връзки
● Познава правилата за осъществяване на писмена кореспонденция

Умения

● О
 съществява комуникация с екипа при изпълнение на професионалните си за
дължения
● Умее да води разговор по професионални теми
● Формулира проблеми, задава въпроси и представя информация по конкретни
професионални теми

Компетентности

● К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния
протокол
● Поема отговорност при работа в екип

Резултат от учене 2:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

• Ч
 ете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа
документация и др.) на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

• В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да изпълнява служебните си задъл
жения

Средства за оценява Средство 1:
не:
• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: • Учебен кабинет
ЕРУ Информационни и комуникационни технологии – втора степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Информационни и комуникационни технологии

Код:

2-4
Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация
от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Парамедик
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

Знания

• З
 апознат е с основните съвременни информационни и комуникационни техно
логии

Умения

• И
 нформира се за новостите в областта на ИКТ, които имат отношение към
пряката му професионална дейност

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

Наименование
на единицата

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Информационни и комуникационни технологии

Компетентности

• П
 овишава знанията и уменията си в сферата на ИКТ, свързани с професионал
ната му дейност

Резултат от учене 2:

Използва различни информационни и комуникационни технологии

Знания

• Познава най-често използваните ИКТ в работния процес
• Познава специализираната терминология

Умения

• Работи с компютър
• Ползва програмни продукти и специализиран софтуер

Компетентности

• Р
 аботи самостоятелно с подходящи ИКТ съобразно спецификата на конкретна
та професионална дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Изпълнение на поставена задача, свързана с използването на информационни
и комуникационни технологии

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Компютърен кабинет
Критерии за оценяване: • И
 зпълнява работната задача, като прилага информационни и комуникационни
технологии
• Обосновава избора на информационни и комуникационни технологии за реша
ване на работната задача
ЕРУ Инициативност и предприемачество – втора степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Инициативност и предприемачество

Код:

2-5
Важи за всички специалности от втора степен на професионална квалификация
от СППОО

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Парамедик
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1:

Познава основите на икономиката и предприемачеството

Знания

• Знае същността на предприемачеството и съдържанието на предприемаческия
процес
● Знае ролята на предприемаческите умения за постигане на успех

Умения

● Анализира практически примери за успешно управление на дейността

Компетентности

● П
 редлага и обосновава прилагането на нови идеи за успешно изпълнение на
дейностите

Резултат от учене 2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

● Познава характеристиките на предприемаческото поведение
● Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

● Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния
процес

Компетентности

● Предлага и прилага иновативни решения за оптимизиране на дейностите

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

Наименование
на единицата

ВЕСТНИК
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Инициативност и предприемачество

Критерии за оценяване: За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката и предпри
емачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ Организация на труда – трета степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Организация на труда

Код:

3-1
Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация
от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•

Умения

• Планира работния процес
• Съставя график на работните задачи
• Спазва основните нормативни актове, свързани с упражняваната професия

Компетентности

• Ефективно организира работния процес
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

• Познава видовете дейности в работния процес
• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за ефективна организация на дейностите

Умения

• О
 рганизира дейностите в работния процес съобразно
ефективност
• Спазва етичните норми на поведение
• Съдейства за изграждането на конструктивна работна среда

Компетентности

• Ефективно разпределя изпълнението на дейностите в работния процес
• Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Познава
Познава
Познава
Познава
процес

структурата на лечебните заведения
методи за нормиране на работния процес
основните нормативни документи, свързани с упражняваната професия
изискванията за ефективно планиране на ресурси, свързани с работния

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
– организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
– разпределението на дейностите в работния процес

изискванията

за

БРОЙ 31
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ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда – трета степен
на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната
среда

Код:

3-2
Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация
от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Спазва хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на труд на
работното място

Знания

• П
 ознава основните нормативни документи за здравословни и безопасни
условия на труд
• Знае видовете защитни приспособления и средства за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

• О
 рганизира работните дейности, опазвайки живота и здравето – своите и
на околните
• Провежда инструктаж на работния екип за безопасна работа
• Осигурява безопасността на местата за оказване на спешна помощ
• Изброява професионалните и здравните рискове при изпълнение на
различните трудови дейности

Компетентности

• С
 пазва мерките за безопасност и се отнася с отговорност към живота и
здравето на хората

Резултат от учене 2:

Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда

Знания

• Посочва рисковете от замърсяване на околната среда
• Познава нормативните изисквания за опазване на околната среда
• Познава специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредни
вещества и замърсители във въздуха

Умения

• П
 роверява периодично концентрацията на вредни вещества със
специализирани уреди
• Прилага дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване
• Организира събиране и съхраняване на опасни продукти и излезли от
употреба уреди и консумативи, спазвайки технологията за събиране и
съхранение

Компетентности

• Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 3:

Овладява аварийни ситуации

Знания

•
•
•
•

Умения

• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
• Организира действията на екипа при аварии
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Изброява правилата за работа при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

• Д
 ейства адекватно и отговорно при овладяване на възникнали аварийни
ситуации в съответствие с нормативните изисквания и с установените
вътрешни правила за аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Знае основната терминология, свързана с аварийните ситуации
Познава нормативните документи за аварийна безопасност
Познава реда за разследване на аварии и злополуки
Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

С Т Р.
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Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната
среда

Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Владее задълбочени теоретични знания за:
• хигиенните норми
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място
• превантивната дейност за опазване на околната среда
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
• Избира бързо и без колебание най-адекватния тип поведение при
зададената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ

ЕРУ Комуникация и чужд език – трета степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Комуникация и чужд език

Код:

3-3
Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация
от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Парамедик

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• П
 ознава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни
взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• К
 омуникира с екипа и персонала на лечебното заведение при изпълнение
на работните задачи

Компетентности

• О
 съществява ефективна комуникация с всички участници в трудовата
дейност съобразно работния протокол

Резултат от учене 2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•
•

Познава
Познава
Познава
Познава
Познава

Умения

•
•
•
•

Разпознава и избягва конфликтни ситуации
Решава конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна
Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на
клиентите

Компетентности

• П
 ровежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно
индивидуалните им особености
• Комуникира с клиентите с цел консултиране и съгласуване на услугите

Резултат от учене 3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

• Ч
 ете и разбира професионални текстове (специализирана литература,
техническа документация и др.) на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
и клиенти

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
ефективното поведение при конфликти
правилата и изискванията за делова кореспонденция
средства за водене на делова комуникация

БРОЙ 31
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Наименование
на единицата

С Т Р. 2 5

Комуникация и чужд език

Компетентности

• В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми при изпълнение на служебните си
задължения

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Комуникира на чужд език в учебна или работна ситуация

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ Информационни и комуникационни технологии – трета степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Информационни и комуникационни технологии

Код:

3-4
Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация
от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Парамедик
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

Знания

• Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

Умения

• Следи за новости в областта на ИКТ, свързани с работата

Компетентности

• И
 збира правилно съответната ИКТ съобразно изискванията на работната
среда

Резултат от учене 2:

Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии

Знания

• Знае най-често използваните ИКТ в рамките на работния процес
• Познава специализираната терминология

Умения

• Работи с компютър
• Ползва програмни продукти и специализиран софтуер
• Изготвя, регистрира и архивира документи в електронен вид

Компетентности

• С
 амостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно спецификата
на конкретната дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Изпълнява работната задача, като прилага информационни и
комуникационни технологии
Средство 2:
• Обосновава избора на информационни и комуникационни технологии за
решаване на работната задача

Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Компютърен кабинет
Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
• Изпълнение на поставена задача, свързана
информационни и комуникационни технологии

с

използването

на

ЕРУ Инициативност и предприемачество – трета степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Инициативност и предприемачество

Код:

3-5
Важи за всички специалности от трета степен на професионална квалификация
от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

С Т Р.
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Инициативност и предприемачество

Наименование на професията: Парамедик
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Познава основите на икономиката и предприемачеството

Знания

• З
 нае същността на предприемачеството и съдържанието на предприема
ческия процес
• Знае ролята на предприемаческите умения за успеха в лечебното заведение

Умения

• Анализира практически примери за успешното изпълнение на дейността си
• Анализира обкръжаващата среда на лечебното заведение и описва силни
те и слабите страни в дейността му

Компетентности

• П
 редлага и обосновава нови идеи, свързани с подобряване на работния
процес

Резултат от учене 2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• П
 реценява необходимостта от въвеждане на иновативни решения за
промени в работата

Компетентности

• Предлага иновативни решения за оптимизация на дейностите

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее основните теоретични постановки в областта на икономиката и
предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ Организация на труда – четвърта степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Организация на труда

Код:

4-1
Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална квали
фикация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професия Парамедик
та:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•

Умения

• Планира работния процес съобразно изискванията за ефективност
• Съставя график на работните задачи
• Спазва изискванията на основните нормативни актове, свързани с упраж
няваната професия

Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на лечебното заведение
методи за нормиране на работния процес
основните нормативни документи, свързани с професията
изискванията за ефективно планиране на ресурси

БРОЙ 31
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Наименование
на единицата

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Организация на труда

Компетентности

• Ефективно организира работата си
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 2:

Отговаря за разпределението на дейностите

Знания

• Познава видовете дейности
• Познава изискванията за ефективно и качествено изпълнение на видовете
дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• Организира дейностите в правилна технологична последователност
• Спазва и следи етичните норми на поведение
• Подпомага изграждането на конструктивна работна среда

Компетентности

• Ефективно разпределя и планира дейностите в работния процес
• Работи за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира теоретични понятия в областта на организацията на работния
процес
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия в областта на разпределението на дейности
те в работния процес

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда – четвърта
степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната
среда

Код:

4-2
Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална квали
фикация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професия Парамедик
та:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Спазва хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на труд на
работното място

Знания

• П
 ознава основните нормативни документи за здравословни и безопасни
условия на труд
• Знае видовете защитни приспособления и средства за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

• О
 рганизира работните дейности, опазвайки живота и здравето – своите
и на околните
• Провежда инструктаж на работния екип за безопасна работа
• Осигурява безопасността на работното място
• Изброява професионалните и здравните рискове при различни трудови
дейности

Компетентности

• Спазва мерките за безопасност и се отнася с отговорност към хората

Резултат от учене 2:

Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда

С Т Р.

28
Наименование
на единицата

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната
среда

Знания

• Познава рисковете от замърсяване на околната среда
• Познава основните нормативни изисквания за опазване на околната среда
• Познава специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредни
вещества и замърсители във въздуха

Умения

• П
 роверява периодично концентрацията на вредни вещества със специ
ализирани уреди
• Прилага и възлага дейности за поддържане на допустимите норми на
замърсяване
• Организира събиране и съхраняване на опасни продукти и излезли от
употреба уреди и консумативи, спазвайки технологията за събиране и
рециклиране

Компетентности

• Анализира причините за екологично замърсяване
• Следи за стриктното спазване на правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 3:

Овладява аварийни ситуации

Знания

• Познава нормативните документи за аварийна безопасност
• Познава реда за разследване на аварии и злополуки
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

• И
 зползва правилно терминологията при описване на видовете аварийни
ситуации
• Разпознава своевременно опасните ситуации, които могат да възникнат
по време на работа
• Организира бързо действията на екипа при аварии
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Изброява правилата за работа при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

• Д
 ейства адекватно и отговорно при овладяване на възникнали аварийни
ситуации в съответствие с нормативните изисквания и установените въ
трешни правила за аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Владее теоретични знания за:
• хигиенните норми
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място
• превантивната дейност за опазване на околната среда
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
• Избира бързо най-адекватния тип поведение при зададената рискова си
туация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ

ЕРУ Комуникация и чужд език – четвърта степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Комуникация и чужд език

Код:

4-3
Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална квали
фикация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Парамедик

БРОЙ 31
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Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• З
 нае ролите на отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения
и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

• К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол

Резултат от учене 2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 ровежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно
индивидуалните им особености
• Комуникира с клиенти с цел консултиране и предоставяне на необходи
мата им информация

Резултат от учене 3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

• Ч
 ете и разбира професионални текстове (специализирана литература, тех
ническа документация и други) на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други из
точници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
и клиенти

Компетентности

• В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми при изпълнение служебните си за
дължения

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Комуникира на чужд език в учебна или работна ситуация

Познава
Познава
Познава
Познава
Познава

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
ефективното поведение при конфликти
правилата и изискванията за делова кореспонденция
средствата за водене на делова комуникация

Разпознава и избягва конфликтни ситуации
Решава конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна
Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изис
кванията на клиентите
• Защитава правата на потребителите
• Прави проучвания на пазара за алтернативни решения

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ Информационни и комуникационни технологии – четвърта степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Информационни и комуникационни технологии

Код:

4-4
Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална квали
фикация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Парамедик
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Информационни и комуникационни технологии

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

Знания

• З
 апознат е със съвременните информационни и комуникационни техно
логии

Умения

• И
 нформира се за новости в областта на ИКТ, свързани с пряката му
работа

Компетентности

• И
 збира правилно съответната ИКТ съобразно изискванията на работна
та среда

Резултат от учене 2:

Използва различни видове информационни и комуникационни технологии

Знания

• П
 ознава предназначението на различните видове ИКТ, които имат при
ложение в работата му

Умения

• Ползва компютър
• Прилага различни програмни продукти и софтуерни приложения, има
щи отношение към трудовите дейности
• Подготвя в електронен вид справки, документи и др., документация,
имаща отношение към дейността му

Компетентности

• С
 амостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно специфика
та на дейността си

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Изпълнява работната задача, като прилага информационни и комуника
ционни технологии
Средство 2:
• Обосновава избора на информационни и комуникационни технологии за
решаване на работната задача

Условия за провеждане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Компютърен кабинет
Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
• Изпълнение на поставена задача, свързана с използване на информацион
ни и комуникационни технологии

ЕРУ Инициативност и предприемачество – четвърта степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Инициативност и предприемачество

Код:

4-5
Важи за всички специалности от четвърта степен на професионална
квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Парамедик
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1:

Прилага принципите на предприемачеството

Знания

• З
 нае същността на предприемачеството и съдържанието на предприема
ческия процес
● Знае ролята на предприемаческите умения за постигане на успех в биз
неса
• Познава принципите и предизвикателствата на предприемачеството
• Знае ролята на предприемаческите умения за успех в кариерата

Умения

• Анализира практически примери за успешното изпълнение на дейностите
• Анализира обкръжаващата среда на лечебното заведение, както и силните
и слабите страни на лечебното заведение

Компетентности

• Демонстрира предприемачески умения

Резултат от учене 2:

Демонстрира предприемаческо поведение

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

Наименование
на единицата

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Инициативност и предприемачество

Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от въвеждане на промени в работата
• Обосновава необходимостта от въвеждане на промени в работата за
оптимизация на дейностите

Компетентности

• П
 редлага внедряването в практиката на иновативни идеи за подобряване
на дейността и за оптимизация на дейностите

Резултат от учене 3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

• П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план

Умения

• У
 частва в разработването на бизнес план, като прилага на практика
знанията и уменията, необходими за изготвянето му

Компетентности

• С
 амостоятелно или в екип разработва бизнес план, като преценява
рисковете и възможните области за подобрение

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
Разработване в екип на бизнес план на фирма по предварително дефинирано
задание

Условия за провеждане на За средства 1, 2 и 3:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее основните теоретични постановки в областта на икономиката и
предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Мотивирано участва в разработването на отделните съставни елементи
на бизнес плана според изискванията на предварително дефинираното
задание

ЕРУ Анатомия и физиология на човека
Наименование
на единицата

Анатомия и физиология на човека

Код:

723-1
Важи за всички професии и специалности от професионално направление
„Здравни грижи“

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професия Парамедик
та:
Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Познава устройството и функциите на системите в човешкия организъм

Знания

• Назовава органите и системите в човешкия организъм
• Назовава основните функции на човешките органи и системи
• Демонстрира основни теоретични знания за анатомията и физиологията
на човешкия организъм

Умения

• Разграничава различните анатомични структури и физиологични процеси

Компетентности

• З
 нае, възпроизвежда, разбира, интерпретира и прилага знанията по
анатомия и физиология на човешкия организъм в стандартни ситуации

Резултат от учене 2:

Разпознава патологичните нарушения в системите на човешкия организъм

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Наименование
на единицата

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

Анатомия и физиология на човека

Знания

• Д
 емонстрира разбиране за взаимната връзка между анатомията и
физиологията на човека

Умения

• Г
 рупира основните нарушения на органите и функциите на човешкия
организъм

Компетентности

• А
 ргументира връзката между анатомичния орган и физиологичната му
функция

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмено или устно изпитване

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
• Модели на тяло
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Описва анатомични структури и физиологични процеси в човешкото
тяло

ЕРУ Хигиенни правила и норми
Наименование
на единицата

Хигиенни правила и норми

Код:

723-2
Важи за всички професии и специалности от професионално направление
„Здравни грижи“

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професия Парамедик
та:
Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Извършва дезинфекция

Знания

• Назовава методите на дезинфекция
• Знае методите на дезинфекция

Умения

• Демонстрира основните методи на дезинфекция в работната среда
• Подготвя за употреба дезинфекционните разтвори в необходимата
концентрация
• Подготвя медицински изделия, консумативи и материали за дезинфекция

Компетентности

• Прави преценка за избор на метод за дезинфекция

Резултат от учене 2:

Извършва подготовка за стерилизация

Знания

• Назовава методите на стерилизация
• Разбира връзката между дезинфекцията и стерилизацията
• Знае методите на стерилизация

Умения

• Подготвя медицински консумативи и материали за стерилизация

Компетентности

• Прави преценка за избор на метод за стерилизация

Резултат от учене 3:

Дезинсекция и дератизация

Знания

• Назовава методите на дезинсекция и дератизация
• Знае дезинфекционните разтвори, начина им на приготвяне и приложение
• Разбира спецификата на дезинсекцията и дератизацията

Умения

• Прилага методите на дезинсекция и дератизация

Компетентности

• П
 равилно подбира методите за дезинсекция и дератизация в стандартни
ситуации

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

Наименование
на единицата

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Хигиенни правила и норми

Резултат от учене 4:

Участва в профилактични мерки за предпазване от вътреболнични инфек
ции и особено опасни инфекции

Знания

• Г
 рупира основните защитни приспособления и средства за сигнализация
и маркировка за осигуряване на безопасни условия на труд
• Дефинира понятието „вътреболнична инфекция“ и „особено опасна
инфекция“
• Знае и описва източниците и начините за разпространение на
вътреболничните инфекции и особено опасни инфекции
• Познава мерките за профилактика и контрол на вътреболничните
инфекции и особено опасните инфекции
• Разбира връзката между дезинфекция, стерилизация и вътреболнична
инфекция
• Познава методите за дезинфекция и стерилизация

Умения

• У
 частва в профилактични мерки за предпазване от вътреболнични ин
фекции и особено опасни инфекции

Компетентности

• П
 равилно подбира и комбинира профилактични мерки за предпазване от
вътреболнични инфекции и особено опасни инфекции

Средства за оценяване

Средство 1:
• Решаване на тест или казус по зададен случай
Средство 2:
• Извършване на дезинфекция на автомобил за спешна медицинска по
мощ
Средство 3:
• Подготовка на медицински консумативи и материали за стерилизация

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Автомобил за спешна медицинска помощ съгласно актуалната версия на
стандарт БДС EN 1789
• Дезинфекционни разтвори и съдове за дезинфекция
За средство 3:
• Съдове за стерилизация и стерилизирани медицински материали
Критерии за оценяване

За средство 1:
• Демонстрирани знания за хигиенните правила и норми
За средство 2:
• При дезинфекцията на автомобила за спешна медицинска помощ е спа
зен алгоритъмът за това. Препаратите за дезинфекция са разредени съ
гласно инструкциите на производителя. При дезинфекцията са използва
ни подходящите лични предпазни средства
За средство 3:
• При подготовката за стерилизация на медицинските материали е спазен
алгоритъмът за това. Медицинските материали са правилно подготвени
и подредени в съда за стерилизация. Поставен е индикатор. Съдът за
стерилизация е затворен и отворите му са проходими

ЕРУ Професионална етика в здравните грижи
Наименование
на единицата

Професионална етика в здравните грижи

Код:

723-3
Важи за всички професии и специалности от професионално направление
„Здравни грижи“

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професия Парамедик
та:
Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Спазва етичните норми и правилата за общуване

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

Наименование
на единицата

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

Професионална етика в здравните грижи

Знания

• П
 ознава етичните норми в общуването с пациента, неговите близки и
медицинския екип
• Знае специфичните кодове при вербалното и невербалното общуване с
медицинския екип

Умения

• П
 рилага етичните норми в общуването с пациента, неговите близки и
медицинския екип
• Използва специфичните кодове при вербалното и невербалното общуване
с медицинския екип

Компетентности

• П
 рилага техники за ефективна вербална и невербална комуникация,
включително и в кризисни ситуации

Резултат от учене 2:

Грижа за психологическата устойчивост на пациента

Знания

• Познава начините за ефективно разрешаване на конфликтни ситуации

Умения

• Посредничи за разрешаване на конфликтни ситуации
• Използва техники за ефективна вербална (инициира и поддържа разговор
с пациента) и невербална комуникация

Компетентности

• Спазва правилата за конфиденциалност на информацията за пациента
• Спазва правилата и нормите на медицинската етика в отношенията си с
пациента, като отчита неговия психологически статус

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест или казус по зададен случай
Средство 2:
• Практическа задача в реална работна среда, включително в кризисни
ситуации

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Център за спешна медицинска помощ, автомобил за спешна медицин
ска помощ, посещение на адрес на повикване
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• При общуването с пострадалия и с медицинския екип са подбрани под
ходящи техники за вербална и невербална комуникация
За средство 2:
• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани па
раметри

ЕРУ Оборудване в спешната медицинска помощ
Наименование
на единицата

Оборудване в спешната медицинска помощ

Код:

723030-1
Важи за всички специалности на професията „Парамедик“

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професия Парамедик
та:
Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Познава и при необходимост използва апарати, инструменти и консумативи

Знания

• Н
 азовава апаратите, инструментите и консумативите с приложение в
спешната помощ
• Знае предназначението и показанията за приложение на апаратите,
инструментите и консумативите в спешната помощ
• Знае начините за измерване на основни физиологични показатели
• Разграничава приложението на апаратите, инструментите и консумативите

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

Наименование
на единицата

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Оборудване в спешната медицинска помощ

Умения

• Д
 емонстрира безопасна експлоатация на апаратите, инструментите и
консумативите в спешната помощ
• Установява отклонения от нормалния работен режим на медицинската
апаратура и инструментариум
• Измерва и регистрира основни физиологични показатели
• Следи за основните жизнени показатели

Компетентности

• П
 рилага знанията и уменията за употреба на апаратите, инструментите и
консумативите в стандартни и спешни ситуации

Резултат от учене 2:

Работи със специфична за спешната помощ документация

Знания

• Н
 азовава вида информация, начина на нейната регистрация и методите
за обработка
• Познава правилата за съхранение на информация в системата на спешната
помощ

Умения

• Събира, обработва и предава необходимата информация
• Съставя обобщена справка по видовете събрана информация
• Попълва формуляри, свързани с дейността

Компетентности

• А
 ргументира връзката между събраните данни и предаването на
информацията по съответните канали

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмено или устно изпитване
Средство 2:
• Обработка на информация и изготвяне на справка

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
• Апарати, инструменти и консумативи, приложими в спешната помощ
За средство 2:
• Учебен кабинет
• Образци на формуляри на утвърдена документация
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Знания за:
• Приложението и употребата на медицинската апаратура, инструменти и
консумативи в спешната помощ
• Събирането, регистрацията и обработката на данни
За средство 2:
• При изготвяне на справката правилно са попълнени точните формуляри
и реквизити

ЕРУ Автомобил за спешна медицинска помощ
Наименование
на единицата

Автомобил за спешна медицинска помощ

Код:

723030-2
Важи за всички специалности на професията „Парамедик“

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професия Парамедик
та:
Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Умее да управлява безопасно автомобил за спешна медицинска помощ

Знания

• П
 ознава стандартите за оборудване на специализираните превозни
средства
• Познава функцията на различните уреди за управление на автомобила
за спешна медицинска помощ, както и тези на допълнителното и
специалното оборудване
• Познава възможните рискове, които могат да настъпят при превоз на
пострадали

С Т Р.

36
Наименование
на единицата

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

Автомобил за спешна медицинска помощ
• П
 ознава изискванията при работа с комуникационните и навигационните
устройства

Умения

• П
 рилага прийомите за действие по време на транспортирането на
пострадалия до лечебно заведение
• Използва уредите за управление и допълнителното оборудване на
автомобила за спешна медицинска помощ
• Използва специалното оборудване на автомобила за спешна медицинска
помощ
• Избира подходящата скорост при движение на автомобила
• Ползва система за навигация
• Работи с комуникационните и навигационните устройства
• Предвижда и разпознава опасните ситуации в пътното движение и реагира
адекватно при възникването им
• Предвижда опасностите при завои, наклони и препятствия на пътя и
минимализира рисковете от тях
• Открива техническите неизправности, които застрашават безопасността
на движението, и предприема съответни действия

Компетентности

• Б
 езопасно и отговорно управлява в специален режим на движение������
авто
мобила за спешна медицинска помощ

Резултат от учене 2:

Следи за изправността на автомобила за спешна медицинска помощ

Знания

• З
 нае начините за проверка на маслото на двигателя и на скоростната
кутия, нивото на охлаждащата (антифриза) и на хидравличната течност,
както и налягането в гумите
• Познава предназначението на уредите на контролното табло и умее да
интерпретира показанията им
• Познава маслата и течностите, използвани при експлоатацията на
автомобилите за спешна медицинска помощ
• Познава конструкцията и маркировката на автомобилните гуми

Умения

• П
 роверява нивото на маслото в двигателя и на маслото на скоростната
кутия
• Проверява нивото на охлаждащата течност (антифриза), на хидравличната
течност и спирачната течност
• Проверява налягането в гумите и дълбочината на грайфера на гумите
• Поставя вериги на гумите
• Сменя стъклочистачките
• Проверява изправността на звуковите и светлинните средства за
сигнализация на автомобила за спешна медицинска помощ

Компетентности

• И
 звършва преглед на системите, възлите и агрегатите, осигуряващи
безопасното движение на автомобила за спешна медицинска помощ
• Подготвя автомобила за спешна медицинска помощ за работа, като се
съобразява с пътните условия, климатичните условия и предписанията на
производителя

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмено или устно изпитване
Средство 2:
• Практическа задача по предварително зададени критерии

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Знания за:
• Поддържане на изправността на автомобила за спешна медицинска помощ
За средство 2:
• В практическата задача правилно са изпълнени предварително зададени
те критерии за оценка на изправността на автомобила за спешна меди
цинска помощ

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

ЕРУ Евакуация и други действия на мястото на инцидента
Наименование
на единицата

Евакуация и други действия на мястото на инцидента

Код:

723030-3
Важи за всички специалности на професията „Парамедик“

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията: Парамедик
Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Прилага прийомите за евакуация на пострадал от мястото на инцидент или
опасна зона

Знания

• Познава правилата за безопасност на мястото на инцидент
• Познава правилата, принципите и прийомите за евакуация на пострадал
от мястото на инцидент
• Познава правилата, принципите и прийомите за евакуация на пострадал
от опасна зона

Умения

• С
 игнализира и обезопасява мястото на инцидент или опасна зона при
пристигане на местопроизшествието
• Прилага техники за извеждане на пострадал от мястото на инцидент или
опасна зона

Компетентности

• Д
 ейства отговорно и адекватно при евакуация на пострадал от мястото
на инцидент или опасна зона
• Прецизно и безопасно евакуира пострадал от мястото на инцидент или
опасна зона

Резултат от учене 2:

Предприема действия при кризисни и бедствени ситуации

Знания

• Познава алгоритъма на поведение при пътнотранспортно произшествие
• Познава алгоритъма на поведение при пожар
• Познава алгоритъма на поведение при природно бедствие – наводнение,
земетресение, буря и др.
• Познава алгоритъма на поведение при терористичен акт
• Познава алгоритъма на поведение при производствени и битови аварии

Умения

• Сигнализира и обезопасява мястото на злополуката при пристигане на
местопроизшествието

Компетентности

• Д
 ейства отговорно и адекватно при различни кризисни и бедствени
ситуации, като следва съответния алгоритъм на поведение

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмено или устно изпитване
Средство 2:
• Демонстрация на техники за извеждане на пострадал от мястото на ин
цидент или опасна зона

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Лице, което да бъде изнесено
• Носилка, въже и други помощни материали
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Знания за алгоритмите за поведение при кризисни и бедствени ситуации
За средство 2:
• Избраната техника за извеждане на пострадал е в съответствие със
спешното му състояние и зададената ситуация е изпълнена правилно

ЕРУ Асистиране в спешната помощ – втора степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата
Код:

Асистиране в спешната помощ – втора степен на професионална квалифи
кация
7230301-1
Важи за специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказ
ване на първа помощ“ – втора степен на професионална квалификация на
професията „Парамедик“

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

Наименование
на единицата
Ниво според НКР:
Ниво според ЕКР:
Наименование на професията:

Асистиране в спешната помощ – втора степен на професионална квалифи
кация
4
4
Парамедик

Ниво според НКР:
Ниво според ЕКР:
Резултат от учене 1:

3, 4, 5
3, 4, 5
Разпознава основните симптоми на различните спешни състояния при деца
и възрастни
• Познава видовете наранявания
• Познава белезите на различните спешни състояния
• Разпознава симптомите на мозъчни инциденти и прилага съответните
мерки
• Разпознава дихателни нарушения и прилага съответните мерки
• Разпознава злополуки от електрически ток и прилага съответните мерки
• Разпознава спиране на дишането и кръвообращението и прилага
съответните мерки
• Разпознава счупване на кост, нараняване на става и крайник и прилага
съответните мерки
• Разпознава наранявания в коремната област и прилага съответните мерки
• Разпознава застрашаващи живота кръвоизливи и прилага съответните
мерки
• Разпознава състояние на шок и прилага съответните мерки
• Разпознава хипертермични и хипотермични състояния и прилага
съответните мерки
• Разпознава потенциални признаци на отравяния и прилага съответните
мерки
• Разпознава изгаряния с киселина и основа и прилага съответните мерки
• Разпознава обесване и удавяне и прилага съответните мерки
• Разпознава състоянието на пациента при остри хирургични заболявания и
прилага съответните мерки
• Разграничава различни спешни състояния
• Оценява дишането и кръвообращението на пациента и дали е в съзнание

Знания
Умения

Компетентности
Резултат от учене 2:

Прилага техники за оказване на първа помощ

Знания

• Познава видовете травми и наранявания
• Познава начините за поставяне на пациента в подходящо стабилно
положение в зависимост от травмата или заболяването
• Познава мерките, които се прилагат при различните спешни състояния
• Познава правилата за поставяне на видовете превръзки
• Познава правилата за обработка на видовете рани
• Познава рисковете при състояние на безсъзнание

Умения

• Осигурява проходимост на горните дихателни пътища
• Сам извършва базисно (ABC) съживяване
• Подпомага прилагането на дефибрилация с автоматичен външен
дефибрилатор
• Подпомага обездвижването на пострадалия при транспортиране до
лечебното заведение, като го поставя в подходящо стабилно положение в
зависимост от травмата, нараняването или заболяването
• Подпомага прилагането на животоспасяващи мерки при наранявания в
коремната област
• Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния във вътрешните
болести
• Подпомага прилагането на мерки при мозъчни инциденти
• Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния в нервните
болести и психиатрията
• Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния в травматологията
и хирургията
• Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния в акушерството
и гинекологията
• Подпомага прилагането на мерки при спешни състояния в детските
болести и неонатологията

БРОЙ 31
Наименование
на единицата

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Асистиране в спешната помощ – втора степен на професионална квалифи
кация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подпомага прилагането на мерки при спешни инфекциозни състояния
Полага подходяща превръзка в зависимост от травмата и нейното място
Подпомага прилагането на мерки за имобилизация на чужди тела в рана
Подпомага прилагането на мерки при чужди тела в роговицата на окото
и върху повърхността му
Подпомага прилагането на мерки при застрашаващи живота кръвоизливи
Подпомага прилагането на мерки при алергични реакции и анафилактичен
шок
Подпомага прилагането на основни мерки за борба с шока
Подпомага
прилагането
на
основни
мерки
при
нарушено
съзнание – синкоп, колапс, шок
Подпомага прилагането на мерки при термична травма
Подпомага прилагането на мерки при хипотермични и хипертермични
състояния
Подпомага прилагането на мерки при отравяне
Подпомага прилагането на мерки при изгаряне с киселина и основа
Подпомага прилагането на мерки при обесване и удавяне
Подпомага обработването на ампутационни наранявания

Компетентности

• П
 редприема своевременни действия, адекватни на ситуацията и на
състоянието на пациента

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмено или устно изпитване
Средство 2:
• Практическа задача в реална работна среда

Условия за провеждане на • За средство 1: Учебен кабинет
• За средство 2: Център за спешна медицинска помощ, автомобил за
оценяването:
спешна медицинска помощ, посещение на адрес на повикване
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Знания за:
• Основните симптоми на различните спешни състояния при деца и въз
растни
• Техниките за оказване на първа помощ
• Поддържането на жизнените функции на пациента
За средство 2:
• При изпълнението на практическата задача правилно са разпознати
симптомите на спешното състояние и правилно са приложени съответ
ните техники за оказване на първа помощ

ЕРУ Асистиране в спешната помощ – трета степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Асистиране в спешната помощ – трета степен на професионална квалифи
кация

Код:

7230302-1
Важи за специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказ
ване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ – трета степен на
професионална квалификация на професията „Парамедик“

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията: Парамедик
Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Разпознава основните симптоми на различните спешни състояния при деца
и възрастни

Знания

• Познава видовете наранявания
• Познава белезите на различните спешни състояния
• Познава индикациите за необходимост от дефибрилация

С Т Р.

40
Наименование
на единицата

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

Асистиране в спешната помощ – трета степен на професионална квалифи
кация

Умения

• Р
 азпознава симптомите на мозъчни инциденти и прилага съответните
мерки
• Разпознава дихателни нарушения и прилага съответните мерки
• Разпознава злополуки от електрически ток и прилага съответните мерки
• Разпознава спиране на дишането и кръвообращението и прилага
съответните мерки
• Разпознава фрактура на кости и нараняване на ставите и крайниците и
прилага съответните мерки
• Разпознава нараняванията в коремната област и прилага съответните
мерки
• Разпознава застрашаващи живота кръвоизливи и прилага съответните
мерки
• Разпознава състояние на шок и прилага съответните мерки
• Разпознава хипертермични и хипотермични състояния и прилага
съответните мерки
• Разпознава потенциални признаци на отравяния и прилага съответните
мерки
• Разпознава изгаряния с киселина и основа и прилага съответните мерки
• Разпознава обесване и удавяне и прилага съответните мерки
• Разпознава състоянието на пациента при остри хирургични заболявания
и прилага съответните мерки

Компетентности

• Разграничава различни спешни състояния
• Оценява дишането и кръвообращението на пациента и дали е в съзнание

Резултат от учене 2:

Прилага техники за оказване на първа помощ

Знания

• Познава видовете травми и наранявания
• Познава начините за поставяне на пациента в подходящо стабилно
положение в зависимост от травмата или заболяването
• Познава мерките, които се прилагат при различните спешни състояния
• Познава правилата за полагане на видовете превръзки
• Познава правилата за обработка на видовете рани
• Познава рисковете при състояние на безсъзнание

Умения

• Осигурява проходимост на горните дихателни пътища
• Сам извършва базисно (ABC) съживяване
• Под ръководството на медицински специалист прилага дефибрилация с
автоматичен външен дефибрилатор
• Под наблюдение на медицински специалист обездвижва пострадалия за
транспорт до лечебното заведение, като го поставя в подходящо стабилно
положение в зависимост от травмата, нараняването или заболяването
• Под контрол на ръководител прилага животоспасяващи мерки при
наранявания в коремната област
• Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния на
вътрешните болести
• Под контрол на ръководител прилага мерки при мозъчни инциденти
• Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния в
неврологията и психиатрията
• Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния в
травматологията и хирургията
• Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния в
акушерството и гинекологията
• Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни състояния на
детските болести и неонатологията
• Под контрол на ръководител прилага мерки при спешни инфекциозни
състояния
• Полага подходяща превръзка в зависимост от травмата и нейното място
• Под контрол на ръководител прилага мерки за имобилизация на чужди
тела в рана
• Под контрол на ръководител прилага мерки при чужди тела в роговицата
на окото и върху повърхността му
• Под контрол на ръководител прилага мерки при застрашаващи живота
кръвоизливи

БРОЙ 31
Наименование
на единицата

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Асистиране в спешната помощ – трета степен на професионална квалифи
кация
• П
 од контрол на ръководител прилага мерки при алергични реакции и
анафилактичен шок
• Под контрол на ръководител прилага основни мерки за борба с шока
• Под контрол на ръководител прилага основни мерки при нарушено
съзнание – синкоп, колапс, шок
• Под контрол на ръководител прилага мерки при термична травма
• Под контрол на ръководител прилага мерки при хипотермични и
хипертермични състояния
• Под контрол на ръководител прилага мерки при отравяне
• Под контрол на ръководител прилага мерки при изгаряне с киселина и
основа
• Под контрол на ръководител обработва ампутационни наранявания

Компетентности

• П
 од контрол предприема своевременни действия, адекватни на ситуацията
и на състоянието на пациента

Резултат от учене 3:

Подпомага лекаря в поддържането на жизнените функции на пациента

Знания

• П
 ознава лекарствените продукти с приложение в спешната медицинска
помощ и общите им показания за употреба
• Знае основните групи лекарствени продукти с приложение при спешни
случаи
• Знае начините за приложение на лекарствените продукти
• Знае видовете инжекционни техники
• Познава показанията за прилагане на супраглотични пособия

Умения

• П
 од контрол на ръководител прилага назначени от лекаря лекарствени
продукти
• Под контрол на ръководител прилага водно-солеви разтвори
• Под контрол на ръководител поставя супраглотични пособия

Компетентности

• Прилага мерки и извършва действия по указания и под контрола на
медицински специалист

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмено или устно изпитване
Средство 2:
• Практическа задача в реална работна среда

Условия за провеждане
оценяването:
Критерии за оценяване:

на • За средство 1: Учебен кабинет
• За средство 2: Център за спешна медицинска помощ, автомобил за спеш
на медицинска помощ, посещение на адрес на повикване
За средство 1:
Знания за:
• Основните симптоми на различните спешни състояния при деца и въз
растни
• Техниките за оказване на първа помощ
• Поддържането на жизнените функции на пациента
За средство 2:
• При изпълнението на практическата задача правилно са разпознати
симптомите на спешното състояние и правилно са приложени съответ
ните техники за оказване на първа помощ

ЕРУ Асистиране в спешната помощ – четвърта степен на професионална квалификация
Наименование
на единицата

Асистиране в спешната помощ – четвърта степен на професионална квали
фикация

Код:

7230303-1
Важи за специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказва
не на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ“ – четвърта
степен на професионална квалификация на професията „Парамедик“

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията: Парамедик
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Асистиране в спешната помощ – четвърта степен на професионална квали
фикация

Ниво според НКР:

3, 4, 5

Ниво според ЕКР:

3, 4, 5

Резултат от учене 1:

Разпознава основните симптоми на различните спешни състояния при деца
и възрастни

Знания

• Познава видовете наранявания
• Познава белезите на различните спешни състояния
• Познава индикациите за необходимост от дефибрилация

Умения

• Р
 азпознава симптомите на мозъчни инциденти и прилага съответните
мерки
• Разпознава дихателни нарушения и прилага съответните мерки
• Разпознава злополуки от електрически ток и прилага съответните мерки
• Разпознава спиране на дишането и кръвообращението и прилага
съответните мерки
• Разпознава фрактури на кости и нараняване на ставите и крайниците и
прилага съответните мерки
• Разпознава нараняванията в коремната област и прилага съответните
мерки
• Разпознава застрашаващи живота кръвоизливи и прилага съответните
мерки
• Разпознава състояние на шок и прилага съответните мерки
• Разпознава хипертермични и хипотермични състояния и прилага
съответните мерки
• Разпознава потенциални признаци на отравяния и прилага съответните
мерки
• Разпознава изгаряния с киселина и основа и прилага съответните мерки
• Разпознава обесване и удавяне и прилага съответните мерки
• Разпознава състоянието на пациента при остри хирургични заболявания и
прилага съответните мерки

Компетентности

• Разграничава различни спешни състояния
• Оценява дишането и кръвообращението на пациента и дали той е в
съзнание

Резултат от учене 2:

Прилага техники за оказване на първа помощ

Знания

• Познава видовете травми и наранявания
• Познава начините за поставяне на пациента в подходящо стабилно
положение в зависимост от травмата или заболяването
• Познава мерките, които се прилагат при различните спешни състояния
• Познава правилата за полагане на видовете превръзки
• Познава правилата за обработка на видовете рани
• Познава рисковете при състояние на безсъзнание

Умения

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Осигурява проходимост на горните дихателни пътища
Сам извършва базисно (ABC) съживяване
Прилага дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор
Обездвижва пострадалия за транспорт до лечебното заведение, като го
поставя в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата,
нараняването или заболяването
Прилага животоспасяващи мерки при наранявания в коремната област
Прилага мерки при спешни състояния във вътрешните болести
Прилага мерки при мозъчни инциденти
Прилага мерки при спешни състояния в нервните болести и психиатрията
Прилага мерки при спешни състояния в травматологията и хирургията
Прилага мерки при спешни състояния в акушерството и гинекологията
Прилага мерки при спешни състояния на детските болести и неонатологията
Прилага мерки при спешни инфекциозни състояния
Полага подходяща превръзка в зависимост от травмата и нейното място
Прилага мерки за имобилизация на чужди тела в рана
Прилага мерки при чужди тела в роговицата на окото и върху повърх
ността му
Прилага мерки при застрашаващи живота кръвоизливи
Прилага мерки при алергични реакции и анафилактичен шок
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Асистиране в спешната помощ – четвърта степен на професионална квали
фикация
•
•
•
•
•
•
•
•

Прилага основни мерки за борба с шока
Прилага основни мерки при нарушено съзнание – синкоп, колапс, шок
Прилага мерки при термична травма
Прилага мерки при хипотермични и хипертермични състояния
Прилага мерки при отравяне
Прилага мерки при обесване и удавяне
Прилага мерки при изгаряне с киселина и основа
Обработва ампутационни наранявания

Компетентности

• П
 редприема своевременни действия, адекватни на ситуацията и на
състоянието на пациента

Резултат от учене 3:

Подпомага лекаря в поддържането на жизнените функции на пациента

Знания

• П
 ознава лекарствените продукти с приложение в спешната медицинска
помощ и общите им показания за употреба
• Знае основните групи лекарствени продукти с приложение при спешни
случаи
• Знае начините за приложение на лекарствените продукти
• Знае видовете инжекционни техники
• Познава показанията за прилагане на супраглотични пособия

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 рилага мерки и извършва действия – самостоятелно и по указания и
под контрола на медицински специалист

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмено или устно изпитване
Средство 2:
• Практическа задача в реална работна среда

Прилага назначени от лекаря лекарствени продукти
Прилага водно-солеви разтвори
Под контрол на лекар прилага други парентерални лекарствени продукти
Поставя супраглотични пособия

Условия за провеждане на • За средство 1: Учебен кабинет
оценяването:
• За средство 2: Център за спешна медицинска помощ, автомобил за
спешна медицинска помощ, посещение на адрес на повикване
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Знания за:
• Основните симптоми на различните спешни състояния при деца и въз
растни
• Техниките за оказване на първа помощ
• Поддържането на жизнените функции на пациента
За средство 2:
• При изпълнението на практическата задача правилно са разпознати
симптомите на спешното състояние и правилно са приложени съответ
ните техники за оказване на първа помощ

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен
кабинет или в зала. Учебният кабинет е оборудван
с работно място за всеки обучаван (работна маса
и стол), работно място за обучаващия (работна
маса и стол), учебна дъска (бяла, черна – спо
ред възможностите на залата), аудио-визуална
техника, мултимедия с лаптоп, екран за мул
тимедия, програмни продукти, информационни
табла, учебни видеофилми, интернет.
Необходими са още демонстрационни ма
кети, манекени с мониториране (най-малко
по един манекен на 4-ма курсисти), модели
(схеми, диаграми, слайдове с презентации),
у чебни видеофилми, образци на документи,
постери, табла, нормативни актове, свързани с

дейността, алгоритми и стандарти в спешната
помощ, наръчници за здравословни и безопасни
условия на труд.
4.2. Учебно-тренировъчни зали
Учебната и производствената практика за
придобиване на професионална квалификация
по професията „Парамедик“ се провеждат в
обучаващите институции, в базите на различ
ните видове лечебни заведения и в центровете
и филиалите за спешна медицинска помощ.
За извършване на дейности, свързани с оказ
ване на първа помощ и изпълнение на функциите
по подпомагане на медицинските специалисти,
са необходими: учебен манекен с мониториране
и интерактивна комуникация за отчитане и
документиране на действията на обучавания
(на й-ма л ко по ед и н ма некен на че т и ри ма
курсисти), спешни чанти, набор за интубация
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(ендотрахеална и супраглотична), автоматичен
и полуавтоматичен дефибрилатор, системи и
стойки за инфузия, инфузионна помпа, перфу
зор, игли и спринцовки, шини, превързочни
материали, бутилки кислород, редуцир-венти
ли, шийни яки, вакуум матраци, помпи, амбу,
апарат за кръвно налягане, електрокардиограф,
ларингоскоп и др.
За извърш ва не на дей нос т и, свърза н и с
транспортиране и съпровождане на пациент,
с а не о бход и м и м ат ери а л и з а п ра к т и че с ко
обучение: макет на санитарен автомобил (на
закрито), санитарен автомобил, медицинска
апаратура, медицински носилки (вкл. за травма
на гръбначен стълб), инвалиден стол, стойка
за вливания и др.
За извършване на дейности, свързани с оси
гуряване на хигиената на превозните средства,
са необходими материали за практическо обу
чение: ръкавици, кърпи, четки, мопове, кофи,
дезинфектанти, стерилизатори.
4.3. Обучение по практика
Обучението по практика се провежда ин
дивидуално и групово в лечебни заведения,
получили положителна акредитационна оценка
за обучение по специалност „Спешна медицина“
и/или „Спешна медицинска помощ“ по реда на
Закона за лечебните заведения, в центрове за
спешна медицинска помощ и техните филиали.
5. Изисквания към обучаващите
5.1. По теория
Пра во да п р епода ват т еори я по у чебн и
предмети или модули от отрасловата и специ
фичната задължителна подготовка по профе
сията „Парамедик“ имат лица с образовател
но-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалности от професионални
направления „Медицина“ и „Здравни грижи“ от
Класификатора на областите на висше образо
вание и професионални направления, приет с
ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и
с професионален опит не по-малко от 5 години.
Лицата с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност „Медицина“
трябва да имат придобита специалност „Спеш
на медицина“, „Анестезиология и интензивно
лечение“ или друга клинична специалност от
профила на преподавания предмет.
5.2. По практика
Право да п реподават п рак т ика по у чеб 
ни предмет и и ли мод ули от от расловата и
специфичната задъл ж ителна професиона лна
подготовка по професията „Парамедик“ имат
лица с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по специалности
от професионални направления „Медицина“ и
„Здравни грижи“ от Класификатора на обла
стите на висше образование и професионални
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.
(ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и с професионален опит
не по-малко от 5 години.
Лицата с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност „Медицина“
трябва да имат придобита специалност „Спешна
медицина“, „Анестезиология и интензивно лече

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

ние“ или друга клинична специалност от профила
на преподавания предмет и професионален стаж
и опит минимум три години в спешно отделение
на лечебно заведение за болнична помощ или в
център за спешна медицинска помощ.
Лицата с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ от професионално направ
ление „Здравни грижи“ трябва да имат профе
сионална квалификация „медицинска сестра“,
„акушерка“ или „фелдшер“ и да имат придобита
образователно-квалификационна степен „бака
лавър“ или „магистър“ по специалност „Упра
вление на здравните грижи“ от професионално
направление „Обществено здраве“.
Препоръчително е на всеки три години обу
чаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
2789

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-18 от 2009 г. за определяне усло
вията и реда за изплащане на еднократно
обезщетение при преместване на служба в
друго населено място на военнослужещите и
на членовете на техните семейства (обн., ДВ,
бр. 63 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Когато и двамата съпрузи са военно
служещи и се преместят на служба в друго
населено м ясто, двамата военносл у жещи
получават еднократно обезщетение за пре
местване на служба в друго населено място
за себе си, а само единият от тях – за нена
вършилите пълнолетие техни деца, ако не са
встъпили в брак. Обезщетението се изплаща
след фактическото им преместване.
(3) В случаите по ал. 2 военнослужещият
представя декларация от съпруга/съпругата
си, от която да е видно, че последният/по
следната не е ползвал право на еднократно
обезщетение за членове на семейството.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съ
ответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 2. В чл. 12 се създава ал. 3:
„(3) На военнослужещите, завършили вис
шите военни училища, при първо назначава
не на офицерски длъжности в съответствие
с присвоеното им звание не се изплащат
транспортни разходи по ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
2787
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Наредба за допълнение на Наредба № Н-15
от 2010 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения
за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите и за
специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на ми
нистъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98
от 2010 г., бр. 49 и 82 от 2011 г.; бр. 59 и 80 от
2012 г., бр. 10, 56 и 86 от 2014 г.; изм., бр. 101
от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2016 г.)
§ 1. Създава се раздел XIV:
„Раздел XIV
Допълнително възнаграждение за изпълнение
на задачи по участие в охраната на държавната
граница по чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗОВСРБ
Чл. 36. (1) На военнослужещите и ци
вилните служители, отдадени в заповед за
изпълнение на задачи на място по участие
в охраната на държавната граница по чл. 57,
ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръже
ните сили на Република България, се изпла
ща допълнително месечно възнаграждение
в размер 300 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 се изплаща пропорционално на кален
дарните дни от месеца, в които военнослуже
щият/цивилният служител изпълнява задачи
на място по чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
2788

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 42 от 2001 г. за лицензиране на
же лезоп ътни п редп ри я т и я за п ревоз на
пътници и/или товари (обн., ДВ, бр. 67 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2003 г., бр. 97
от 2005 г., бр. 95 от 2006 г. и бр. 11 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Лицензия за извършване на железо
пътни превози се издава при спазване на
разпоредбите на Регламент за изпълнение
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(ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари
2015 г. относно някои аспекти на процедурата
за лицензиране на железопътни предприятия.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „писмено“ се заличава,
след думата „заявление“ се добавя „на елек
тронен или на хартиен носител“ и се създава
изречение второ: „Заявлението и приложени
те към него документи могат да се подадат
и по електронен път чрез уеб базираната
Административна информационна система
на Изпълнителна агенци я „Железопътна
администрация“.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 3 се изменя така:
„3. документи, доказващи добра репутация
на кандидата:
а) свидетелства за съдимост на лицата,
които управляват еднолично или са членове
на орган за управление или представляват
търговеца, както и на лицата, на които е
възложено да ръководят превозната дейност;
б) декларации на лицата по буква „а“,
свързани с доказване на обстоятелствата по
чл. 7, ал. 3, т. 4, букви „б“, „в“ и „д“; лицата
носят наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс относно декларираните
обстоятелства;“
в) в т. 4 буква „ж“ се отменя.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя изречение второ: „При
кандидатстване за лицензия по електронен
път заявлението и приложените към него
документи следва да са подписани с елек
тронен подпис.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато заявлението и приложената към
него документация се подават по електронен
път, те следва да отговарят и на изисквани
ята на Закона за електронния документ и
електронния подпис.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в основния текст след думата „издава“
се добавя „или се отнема“;
б) в т. 4 буква „д“ се изменя така:
„д) наказвани системно за нарушения на
трудовото, социалното, митническото право
или законодателството в областта на безо
пасните и здравословни условия на труд;“
в) в т. 5 думите „освен в случай на разсроч
ване“ се заменят с „или когато е просрочил
тези плащания повече от два пъти“.
2. Създава се нова ал. 5:
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„(5) Решението по ал. 4 се съобщава не
забавно на кандидатстващото за лицензия
предприятие. При отказ се посочват осно
ванията за него.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 5. В чл. 13 ал. 3 се отменя.
§ 6. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „не са осъждани за банкрут, не са
наказвани многократно за нару шени я на
трудовото, социалното или митническото
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законодателство и не им е налагана иму
ществена санкция по чл. 128, ал. 1 ЗЖТ“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. „Наказван системно за нарушения на
трудовото, социалното, митническото право
или законодателството в областта на безо
пасните и здравословни условия на труд“ е
кандидат, наказван общо за повече от две
нарушения, за които има влезли в сила на
казателни постановления.“
3. В § 1а, ал. 2 думите „европейски общ
ности“ се заменят с „Европейски съюз“.
§ 7. Приложение № 1а се изменя така:
„Приложение № 1а
към чл. 4, ал. 4, т. 1, буква „б“

LICENCE INFORMATION FOR THE PERFORMANCE OF RAIL TRANSPORT SERVICES
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЦЕНЗИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
Within the Union and the European Economic Area according to Directive 2012/34/EU and the relevant na
tional legislation.
В рамките на ЕС и на Европейското икономическо пространство, в съответствие с Директива 2012/34/
ЕС и съответното национално законодателство.
1. Licence-issuing State/Държава, издаваща лицензията
Issuing State:

New licence

Издаваща държава:

Нова лицензия

National licence:

Decision identification

Национален номер на лицензията:

Данни за решението

Applicable legislation
Приложимо законодателство
Licensing authority:
Лицензиращ орган:
Postal address:
Пощенски адрес:
Post Code and city:

Е-mail:

Пощенски код и град:

Електронна поща:

2. Licence holder/Притежател на лицензията
Railway undertaking:

Phone No:

Железопътно предприятие:

Телефон:

Postal address:
Пощенски адрес:
Post code and city:

Е-mail:

Пощенски код и град:

Електронна поща:

Registration No

VAT No

Регистрационен №

ДДС №

Amended licence
Изменена лицензия
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3. Validity/Срок на валидност
Valid from:
Валидно от:
Type of services/
Вид на услугите:
freight/превоз на товари passenger/превоз на пътници
 traction only/само локомотивна тяга
Suspended on
Действието на лицензията е спряно на
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Temporary licence: YES/ДА
Временна лицензия:

NO/НЕ

If yes: valid until
Ако лицензията е временна, тя е валидна
до
Revoked on
Лицензията е отнета на

4. Amendments/Изменения
Amended on/Лицензията е изменена на:
Description of amendment:
Описание на изменението:
5. Conditions and obligations/Условия и задължения
The licence shall be withdrawn and the rights pursuant thereto shall be cancelled in case of breach of the provisions
under art. 42 and art. 118 of the Railway Transport Act.
Лицензията ще бъде отнемана и правата, произтичащи от нея, ще бъдат отказвани, в случай на неспазване
на разпоредбите, произтичащи от чл. 42 и чл. 118 на Закона за железопътния транспорт.
Date/Дата
Name/Име

Signature/Подпис

EC licence-notification No
ЕО нотификационен номер на лицензията:
“

Допълнителна разпоредба
§ 8. Тази наредба въвежда разпоредби на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство.
Министър:
Ивайло Московски

2829

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-1122 от 2015 г. за реда за
обработка на лични данни в Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 73 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 19, т. 7 думите „или маркирани“
се заличават.
§ 3. В глава втора „Общи правила при
обработка на личните данни в МВР“ раздел
VI „Маркиране на лични данни“ с чл. 20 – 27
се отменя.
§ 4. Член 31 се отменя.
§ 5. В наименованието на глава трета ду
мата „Управление“ се заменя с „Организация“.
§ 6. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по предложение на
директора на дирекция „Комуникационни
и информационни системи“ (ДК ИС).“ се
заличават.

2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 след думите „Директорът на“
се добавя „дирекция „Комуникационни и
информационни системи“, а думите „МВР и
в“ се заличават.
§ 7. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „Длъж
ностното лице, управляващо информационен
фонд, определя“ се заменят с „Ръководителите
на структури в МВР определят“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 накрая са поставя тире и се до
бавя „за автоматизираните информационни
фондове“.
§ 8. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Ръководителите на структури в МВР
със заповедта по чл. 38 определят правата за
достъп до данните в информационния фонд и
потребителския профил и/или разрешените
дейности на определените служители.“
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§ 9. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Ръководителят на структура в МВР:
1. организира и отговаря за ползването на
автоматизираните информационни фондове;
2. изгражда и управлява неавтоматизира
ните информационни фондове;
3. отговаря за законосъобразност та на
обработката на личните данни;
4. отговаря за правилното съхранение,
целостта и качеството на личните данни;
5. отговаря за спазването на сроковете за
съхранение на данните;
6. отговаря за предоставянето на достъп
до информационен фонд на служителите по
чл. 38 и 39;
7. отговаря за контрола на достъпа.“
§ 10. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 7 думите „за достъп до ин
формационен фонд“ се заменят с „и/или
разрешените дейности“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Сл у ж и т ел и т е по а л. 1 извърш ват
сп ра вк и в с ъ о т в е т н и т е и нф орма ц ион н и
фондове, като задължително отразяват във
фонда конкретния повод за извършване на
справката.
(6) Алинея 5 не се прилага при дейности,
свързани с административно обслужване на
граждани или при извършване на гранични
проверки на граничните контролно-пропус
кателни пунктове на преминаващи лица,
ползваните от тях документи и превозни
средства.“
§ 11. В чл. 42 цифрата „3“ се заменя с „5“,
а думите „управляващия информационния
фонд“ се заменят с „директора на ДКИС“.
§ 12. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „информационните“ се за
менят с „автоматизираните информационни“.
2. В ал. 2 след думата „регистрираните“ се
добавя „автоматизирани“.
§ 13. Член 44 се отменя.
§ 14. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) След извършване на регистра
цията на автоматизиран информационен фонд
в МВР Централният регистър предприема
действия за регистрирането на фонда в Ко
мисията за защита на личните данни.
(2) Централният регистър публикува на
интернет страницата си информация за реги
стрираните в Комисията за защита на личните
данни информационни фондове в МВР.“
§ 15. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В дейността си по ал. 1 министърът на
вътрешните работи се подпомага от Посто
янна комисия за защита на личните данни.
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Съставът, функциите и правилата за работа
на комисията се определят със заповед на
министъра на вътрешните работи.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
т. 1 се отменя.
§ 16. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 17. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „управляващия информа
ционния фонд“ се заменят с „компетентните
структури“.
2. В ал. 3 думите „управляващият информа
ционен фонд, в чиято дейност са констатирани
несъответствия или нарушения, представя“ се
заличават, а след думата „работи“ се добавя
„се представя“.
§ 18. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 1 т. 2 се изменя така:
„2. „Блокиране“ е временно прекратяване
на обработката на лични данни.“
2. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. „Организационно-тех нологичните
правила“ съдържат:
1. цели на обработване на личните данни;
2. фу нк циона лност и на информацион
ния фонд и връзки с други информационни
фондове;
3. обхват и обекти – категориите лични дан
ни, подлежащи на обработване, и категориите
физически лица, чиито данни се обработват;
4. потребители и права на достъп – по
требители, получатели и/или категориите
получатели, пред които личните данни мо
гат да бъдат разкрити; права на достъп; ред
и условия за ползване и/или получаване на
лични данни;
5. управление, контрол и отговорност за
поддържане и ползване на информационния
фонд – организация за управление и контрол;
срок на съхраняване на данните; процедури
за периодични проверки на качеството на
данните; нива на чувствителност и вид на
носителя на данните;
6. технология на работа с информационния
фонд – технически и организационни мерки
при обработване на лични данни и допустим
вид защита; описание на техническите ре
сурси, използвани за обработка на данните;
мероприятия за защита на информационните
фондове при извънредни ситуации.“
§ 19. Приложение № 1 към чл. 44, ал. 2
се отменя.
§ 20. Приложение № 2 към 45, ал. 1 се
отменя.
Министър:
Румяна Бъчварова
2830
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ИНСТРУКЦИЯ № И-1
от 14 април 2016 г.

за осъществяване на достъп до информа
ционната система по чл. 28б от Закона за
нотари усите и нотариа лната дейност на
основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от
1997 г. за служебните архиви на нотариусите
и нотариалните кантори
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се определят ус
ловията, редът и начинът за осъществяване на
достъп до информационна система, създадена
по силата на чл. 286 ЗННД, от лица, посочени
в чл. 2б и 2в от Наредба № 32 от 7.02.1997 г.
за служебните архиви на нотариусите и но
тариалните кантори (Наредбата) (обн., ДВ,
бр. 12 от 1997 г.; посл. изм., бр. 12 от 2016 г.).
Чл. 2. Лицата по чл. 2б и 2в от Наредбата
ползват данни и извършват справки от ин
формационната система в случаите, когато
осъществяват проверка за наличието на доку
мент с нотариално удостоверен подпис чрез
предоставения им по силата на чл. 2а, ал. 2 от
Наредбата и съответните нормативни актове
достъп – само за служебни цели, съобразно
нормативно установените си правомощия – за
лицата по чл. 2б, и с оглед на извършваната
дейност по занятие – за лицата по чл. 2в.
Чл. 3. Всички действия, предприети в
изпълнение на тази инст ру к ци я, се осъ
ществяват при спазване на разпоредбите на
съответните закони и подзаконови норма
тивни актове, регламентиращи условията и
реда за събиране, съхраняване, използване
и разкриване на сведения, представляващи
лични данни или друга защитена от закона
информация.
Чл. 4. (1) Достъпът до информационната
система се предоставя на лицата по чл. 1 чрез
уеб базирано приложение за справки.
(2) Достъпът до данни в информацион
ната система и извършването на справки се
осъществяват с ползване на квалифициран
електронен подпис, издаден в съответствие
с изискванията на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
(3) Нотариалната камара организира ре
жима на достъп и регистрира цифровите
сертификати, отговарящи на условията за
квалифициран електронен подпис.
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Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ИН
ФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА
Раздел I
Условия и ред за достъп до информацион
ната система на Нотариалната камара от
лицата по чл. 2б от Наредба № 32 от 1997 г.
за служебните архиви на нотариусите и но
тариалните кантори
Чл. 5. (1) Лицата по чл. 2б от Наредбата
имат право на достъп до функционален мо
дул на информационната система, съдържащ
извлечения от документи, които по силата на
закон трябва да бъдат с нотариално удосто
верени подписи и подлежат на представяне
в Агенцията по вписванията по заявления за
вписване, обявяване и заличаване на обстоя
телства в търговския регистър и Централния
регистър на особените залози, във връзка с
изпълнение на служебните си задължения и
нормативно установени правомощия.
(2) Достъпът до информационната сис
тема е пасивен и ограничен и предоставя
възможност за извършване на справки в
информационния масив по определени кри
терии за справки.
(3) Изпълнителният директор на Агенция
та по вписванията информира своевременно
Нотариалната камара за лицата, които имат
право на достъп до информационната систе
ма на НК, включително в случаите, когато
на съответните лица са предоставени нови
електронни подписи или са им прекратени
правомощията.
(4) Когато лице по чл. 2б от Наредбата
загуби качеството си на длъжностно лице,
Агенцията по вписванията уведомява Нота
риалната камара за горното обстоятелство в
рамките на съответния работен ден.
(5) В случаите на ал. 4 за лицето по чл. 2б
от Наредбата се преустановява правото на
достъп до информационната система.
Чл. 6. Нотариалната камара предоставя
достъп до извлечения на следните докумен
ти, за които по силата на закон се изисква
нотариално удостоверяване на подпис:
1. чл. 15, ал. 1, изр. 1 от Търговския закон
(ТЗ) – договор за прехвърляне на предприятие;
2. чл. 17, ал. 3 ТЗ – съгласие с образец от
подписа на лицето, представляващо клона
на търговеца;
3. чл. 21, ал. 1 ТЗ – пълномощно за прокура;
4. чл. 73, ал. 1 ТЗ – писмено съгласие на
вносителя на апортна вноска в капиталово
търговско дружество;
5. чл. 78 ТЗ – договор за учредяване на
събирателно дружество;
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6. чл. 100 ТЗ – дружествен договор на ко
мандитно дружество;
7. чл. 114, ал. 2 ТЗ – пълномощно за пред
ставляване на съдружник в дружество с огра
ничена отговорност (ООД);
8. чл. 129, ал. 2 ТЗ – договор за прехвърляне
на дружествен дял;
9. чл. 141, ал. 3 ТЗ – съгласие с образец от
подписа на управител на ООД;
10. чл. 163, ал. 1 ТЗ – пълномощно за пред
ставляване на учредител в АД;
11. чл. 232, ал. 4 ТЗ – констативен протокол
по чл. 593 ГПК при провеждане на заседание
на общо събрание на акционерно дружество
(АД);
12. чл. 234, ал. 3 ТЗ – съгласие с образец от
подписите на членове на съвета на директо
рите, управителния съвет и надзорния съвет
в АД, както и декларация, че не са налице
пречките по чл. 234, ал. 2 ТЗ;
13. чл. 235, ал. 3 ТЗ – подписи на лицата,
овластени да представляват акционерното
дружество;
14. чл. 262е, ал. 1 ТЗ – договор за преобра
зуване на дружества;
15. чл. 262п, ал. 1 ТЗ – съгласие на съдруж
ниците за преобразуване на събирателно или
командитно дружество;
16. чл. 262р, ал. 3 ТЗ – съгласие на съдруж
ник в ООД или на акционер за преобразуване
на дружество, ако същият става неограничено
отговорен съдружник, а не е участвал при
вземане на решението;
17. чл. 263с, ал. 1 ТЗ – уведомление до
дружеството от съдружник в ООД или ак
ционер – за напускане на дру жеството, в
което е получил дялове и акции, в случай
че съдружникът в ООД или акционерът ще
бъде с променено правно положение след пре
образуването и е гласувал против решението
за преобразуване;
18. чл. 264а, ал. 1 ТЗ – план за преобра
зуване на дружество с промяна на правната
форма;
19. чл. 265, ал. 3 ТЗ – решение за преобра
зуване на еднолично търговско дружество чрез
прехвърляне на имущество върху едноличния
собственик;
20. чл. 266, ал. 3 ТЗ – съгласие с образец
от подписите на ликвидатори;
21. чл. 19, ал. 1 от Закона за особените
залози (ЗОЗ) – договорът за залог на дял от
търговско дружество;
22. чл. 21, ал. 1 ЗОЗ – договорът за залог
на търговско предприятие;
23. чл. 27, ал. 2 ЗОЗ – съгласие на зало
годателя, на купувача на изплащане или на
ползвателя по договор за лизинг за вписването,
което се прилага към искането за вписване
на обстоятелства по чл. 26, ал. 1;
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24. чл. 27, ал. 4 ЗОЗ – съгласие на заложния
кредитор, на продавача на изплащане или на
лизингодателя за заличаването на вписване.
Чл. 7. Справките се извършват по ком
бинация на които и да са три от следните
четири критерия: 1. регистрационен номер
на нотариалното удостоверяване; 2. дата на
удостоверяването; 3. номер на нотариуса,
под който е вписан в регистъра на Нотари
алната камара; 4. идентификатор на физи
ческото лице, чийто подпис е нотариално
удостоверен.
Чл. 8. При констатиране на липса на ин
формация относно нотариално удостоверен
документ преди извършване на действия съ
гласно чл. 92а от Наредба № 1 от 2007 г. за
водене, съхраняване и достъп до търговския
регистър (ДВ, бр. 18 от 2007 г.) длъжност
ното лице извършва проверка в кантората
на нотариуса чрез технически средства за
дистанционна комуникация – по телефона
или електронната поща на нотариуса. При
отрицателен резултат – липса на извлечение
от проверявания документ във функционал
ния модул по чл. 9а, т. 4 от Наредба № 32
от 1997 г., се предприемат действия съгласно
чл. 92а от Наредба № 1 от 2007 г.
Раздел II
Условия и ред за достъп до информационната
система на Нотариалната камара от лицата по
чл. 2в от Наредба № 32 от 1997 г. за служеб
ните архиви на нотариусите и нотариалните
кантори
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 2в от Наредба
та имат право на достъп до интегрирания
функционален модул на информационната
система, съдържащ извлечения от нотариално
удостоверени пълномощни с упълномощаване
за извършване на действия пред банки, във
връзка с извършваната от тях дейност по
занятие.
(2) За извършваните справки в информа
ционната система по чл. 9а, т. 5 от Наредба
та лицата по чл. 2в от Наредбата заплащат
разходоориентирана цена за предоставяне
на административната услуга, определена
съгласно договор между Нотариалната камара
и банките, на които се предоставя услугата.
(3) Достъпът до информационната система
е пасивен и ограничен и предоставя възмож
ност за извършване на справки за конкретен
документ в информационния масив.
(4) Справките се извършват по следните
три критерия: 1. регистрационен номер на
нотариа лното удостоверяване; 2. дата на
удостоверяването; 3. номер на нотариуса,
под който е вписан в регистъра на Нотари
алната камара.
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Чл. 10. (1) Законните представители на
търговските банки предоставят на Нотариал
ната камара първоначален списък, съдържащ
трите имена и длъжността на служителите,
които извършват справки в информационната
система на НК, както и банковия клон, в
който същите осъществяват дейност. Спи
съците се актуализират ежемесечно, като в
допълнение към първоначалните се отразяват
следните промени: лицата, за които е отпад
нало основанието за достъп до системата, и
новите лица, на които е предоставен такъв,
с оглед – осъществяваната от тях дейност
по занятие.
(2) Когато от правомощията на служител
на лице по чл. 2в от Наредбата отпадне
правото му на достъп до информационната
система, законните представители на съ
ответната банка са длъжни незабавно да
ограничат същия.
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Чл. 11. При констатиране от страна на
оторизирания банков служител, че във функ
ционалния модул по чл. 9а, т. 5 от Наредбата
липсва извлечение относно проверявания
нотариално удостоверен документ, служеб
ното лице извършва алтернативна проверка
в кантората на нотариуса чрез технически
средства за дистанционна комуникация – по
телефона или електронната поща на нотариуса.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Тази инструкция се
издава на основание § 4 от преходните и за
ключителните разпоредби към Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 32 от
1997 г. за служебните архиви на нотариусите
и нотариалните кантори (ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 13.04.2016 г.).
Министър:
Екатерина Захариева
2894

Поправка. В Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ,
бр. 28 от 2016 г.) се правят следните поправки поради установени пунктуални несъответствия, допус
нати в обнародвания закон:
1. В § 17, чл. 35з, ал. 1, т. 2 в края на изречението след думата „рак“ и преди кавичките се добавя
точка.
2. В § 28 в Приложение № 3а към чл. 35к, ал. 2, т. 1 „Списък на текстовите предупреждения“ в
т. 14 точката след думата „импотентност“ и преди кавичките се заличава и се поставя след кавичките.
2965
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-154
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ),
писмо с вх. № 05-08-5590 от 5.09.2013 г. на Минис
терството на околната среда и водите (МОСВ) и
протокол от комисия, състояла се на 28.08.2014 г.,
назначена със Заповед № 63 от 20.08.2014 г. на
директора на Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Хасково (РИОСВ – Хасково), с
цел опазване на находище на дървовидна леска
(Corylus colurna L.):
1. Обявявам защитена местност „Находище на
дървовидна леска“ в землището на с. Перуника,
община Крумовград, област Кърджали, с площ
30,038 дка.
2. Защитена местност „Находище на дър
вовидна леска“ включва имот с номер 010189
съгласно картата на възстановената собственост
(КВС) за землището на с. Перуника, ЕКАТТЕ
55899, община Крумовград, област Кърджали, с
площ 30,038 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на имота;
3.2. строителство;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове;
3.5. сеч на дървесна растителност с изклю
чение на такава, насочена към подобряване на
състоянието на вида, предмет на защита.
4. След влизане в сила на заповедта РИО
СВ – Хасково, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
в КВС за землището на с. Перуника, ЕКАТТЕ
55899, община Крумовград, област Кърджали.
5. Защитената местност да се впише в Дър
жавния регистър на защитените територии при
МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2873

Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-155
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във
връзка с извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена тери
тория – защитена местност „Микренска усойна“,
разположена в землището на с. Старо село, община
Троян, област Ловеч, обявена като историческо
място „Държавна гора в м. Микренска усойна“
със Заповед № 4090 от 25.11.1971 г. на министъра
на горите и опазване на природната среда и пре
категоризирана в защитена местност „Микренска
усойна“, с цел опазване на характерен ландшафт
със Заповед № РД-732 от 10.06.2003 г. на минис
търа на околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от
2003 г.) от 24,000 дка на 23,989 дка.
2. В границите на защитена местност „Микрен
ска усойна“, определени с акта за обявяване по
т. 1, попада имот с идентификатор 70500.090.004
съгласно кадастралната карта и кадастралния
регистър за землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ
70500, община Троян, област Ловеч, одобрени
със Заповед № РД-18-20 от 24.03.2009 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 23,989 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Микренска
усойна“ и картният материал се съхраняват и
са на разположение в Министерството на окол
ната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Плевен.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2872

Министър:
Ив. Василева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-28
от 31 март 2016 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
г раничен конт ролно-проп ускателен п у нкт и
пътна връзка между Република България и Ре
публика Гърция – ГКПП „Рудозем – Ксанти“ в
съответствие със сключено Споразумение между
правителствата на двете държави, одобрено с
Решение на Министерския съвет № 357 от 6 юни
2008 г. за съвместен контрол при преминаване
на границата и откриване на нови гранични кон
тролно-пропускателни пунктове и пътни връзки
между тях, заявления с вх. № АУ 13-4 и АУ 14-2
от 9.03.2016 г. на възложителя – Недялко Славов,
областен управител на Областна администра
ция – Смолян (Решение № 735 от 18.09.2015 г. на
Министерския съвет за определяне на Област
ната администрация – Смолян, за възложител
на обект „ГКПП „Рудозем – Ксанти“), Решение
№ 44 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет за
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определяне на обектите в зоните на граничните
контролно-пропускателни пунктове, които са из
градени или ще се изграждат на територията на
Република България, включително свързаните с
тяхното функциониране елементи на техническата
инфраструктура, за обекти с национално значе
ние, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“
във връзка с чл. 128, ал. 6 и 13, чл. 110, ал. 1, т. 1
и 5 и чл. 75, ал. 1 ЗУТ, Заповед № РД-02-15-9 от
29.01.2016 г. на заместник-министъра на регионал
ното развитие и благоустройството за разрешаване
изработването на ПУП – ПРЗ и парцеларен план
(ПП) за обекта, разгласена по реда на чл. 124б,
ал. 2 ЗУТ, становища и писма за съгласуване на
проекта на ПУП със заинтересуваните централни
и териториални администрации, специализираните
контролни органи и експлоатационните дружества,
както следва: Министерството на културата – изх.
№ 08-00-177 от 24.02.2016 г., Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) – изх. № 08-00494 от 2.02.2016 г., Решение по ЕО № 1-1 от 2015 г.
за съгласуване на Програмата за трансгранично
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – Бъл
гария“ 2014 – 2020“ и Решение № СМ-06-ОС от
2016 г. на Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Смолян, за преценяване на
вероятната степен на отрицателно въздействие
върху защитените зони, Министерството на фи
нансите – Агенция „Митници“, Централно митни
ческо управление – изх. № 32-61374 от 7.03.2016 г.,
Министерството на отбраната – № 04-10-46 от
23.03.2016 г., Министерството на здравеопазва
нето – Регионална здравна инспекция – Смо
лян – изх. № 571 от 22.02.2016 г., Министерството
на земеделието и храните (МЗХ) – изх. № 06-74
от 26.02.2016 г., решения № РДГ-СМ-3-127 от
18.03.2016 г., № РДГ-СМ-3-128 от 18.03.2016 г.,
№ РДГ-СМ-3-133 от 23.03.2016 г. и № РДГ-СМ-3-139
от 23.03.2016 г. на Регионалната дирекция по гори
те – Смолян, Решение № ИАГ-12447 от 30.03.2016 г.
на Изпълнителната агенция по горите – София,
решения № КЗЗ-11 от 23.03.2016 г. и № КЗЗ-12
от 28.03.2016 г. на Комисията за земеделските
земи, Агенция „Пътна инфраструктура“ – изх.
№ 08-00-57 от 9.03.2016 г., Министерството на
вътрешните работи (МВР) – на Регионалната
дирекция „Гранична полиция“ – Смолян – изх.
рег. № 4074р-2351 от 25.02.2016 г., на Регионал
ната дирек ци я „Пожарна безопасност и за
щита на населението“ – Смолян – рег. № РЯПБ-537 от 24.02.2016 г., и на Областната дирек
ция на МВР – Смолян – № УРИ 105800-1462 от
25.02.2016 г., VIVACOM „БТК“ – ЕАД – изх. № 9200-204 от 24.02.2016 г., „В и К“ – ЕООД – Смо
лян – изх. № ГИ-25 от 23.02.2016 г., и на „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, с изх.
№ 16963651-1 от 2.03.2016 г., Решение № 64 на Об
щинския съвет – гр. Рудозем, решения по протокол
№ УТНЕ-01-02-07 от 25.03.2016 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ и
Заповед № РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
одобрявам проект на подробни устройствени
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планове за обект „ГКПП „Рудозем – Ксанти“ на
територията на област Смолян, община Рудозем,
землището на с. Чепинци, както следва:
І. Подробен устройствен план – план за ре
гулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ
І – с отреждане „За ГКПП“, и УПИ ІІ – с от
реждане „За допълващи дейности към ГКПП и
за техническа инфраструктура“, намиращи се в
кв. 1, земл. на с. Чепинци, с показатели на за
строяване в устройствена зона „Оо“ – плътност
на застрояване – 25 %, Кинт. – 1, мин. озеленя
ване – 40 %, и Н – до 10 м, и парцеларен план
на линеен обект – водопроводно отклонение РЕ
100 ТР. ∅ 90 през ПИ 80399.118.920 по КВС на с.
Чепинци, м. Елидже, и
ІІ. Подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) на подходен път към ГКПП
„Рудозем – Ксанти“ от км 134+000.00 до км
134+663.85 на път ІІ-86, земл. на с. Чепинци,
ЕКАТТЕ 80399, община Рудозем, област Смолян,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна част
от заповедта.
Проектът на ПУП е придружен от проек
ти по част ,,Вертикална планировка“, обемно
устройствено проучване и план-схема по част
„Вoдоснабдяване и канализация“.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 АПК с цел
защита на особено важни държавни и общест
вени интереси.
Мотиви:
1. Защита на особено важни държавни и
обществени интереси, свързани с осигуряване
на качествена и безопасна транспортна връзка
по направлението и с поетите ангажименти от
Република България като страна – членка на
Европейския съюз.
2. Проектното предложение за изграждане на
обект „ГКПП „Рудозем – Ксанти“ е включено в
Програмата за трансгранично сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ V-А за Европейско териториално
сътрудничество „Гърция – България“ 2014 – 2020“
и е ключова част от разширената европейска
ТЕN – T мрежа. Всяко забавяне на необходимите
процедури по подготовката и комплектуването
на изискуемите документи ще препятства кан
дидатстването по проекта и ще провали изцяло
работата на всички инфраструктурни български
и гръцки проекти по програмата.
3. Всяко забавяне по изграждането и отва
рянето на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ ще доведе
до сериозни преки и косвени щети за държава
та – ще последва значителна и труднопоправима
вреда във финансов аспект, както и за авторитета
на Република България и за икономическото и
социалното развитие за област Смолян, която е
в най-тежко състояние по отношение на свърза
ността и инфраструктурата.
На основание чл. 60, ал. 4 във връзка с чл. 132,
ал. 1 и 2 АПК предварителното изпълнение може
да се обжалва чрез Министерството на регионал
ното развитие и благоустройството (МРРБ) пред
Административния съд – Смолян, в 3-дневен срок
от съобщаването му.
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На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ във връз
ка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Смолян, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
За министър:
Н. Нанков
2746

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 3
от 7 април 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПРМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решения на общински съвети
Управителният съвет на НКЖФ реши:
1. Утвърждава числен състав и председатели
на местни комисии, както следва:
област Бургас: община Царево с председател
Стела Тодорова Кюмюрджиева и 8-членен състав;
област Варна: община Дългопол с председател
Емурла Ахмед Емурла и 5-членен състав;
област Велико Търново: община Свищов с пред
седател Бедри Юсуфов Алиев и 7-членен състав;
област Видин: община Белоградчик с пред
седател Илияна Бойкова Борисова-Стефанова
и 5-членен състав; община Видин с председател
Павел Димитров Паунов и 7-членен състав;
област Добрич: община Каварна с председател
Дарина Андреева Колишева и 9-членен състав;
област Плевен: община Кнежа с председател
Цветомир Тихомиров Миловски и 7-членен състав;
община Левски с председател Здравко Тодоров
Дафинов и 7-членен състав; община Никопол с
председател Любомир Димитров Мачев и 5-членен
състав; община Червен бряг с председател Йотко
Цветомилов Петков и 7-членен състав;
област Перник: община Радомир с председател
Любка Божичкова Димитрова и 7-членен състав;
област Пловдив: община Брезово с председател
Стойна Манова Малешкова и 5-членен състав;
област Сливен: община Нова Загора с пред
седател Тони Христова Димитрова и 7-членен
състав; община Твърдица с председател Петко
Борисов Ненов и 5-членен състав;
област Смолян: община Смолян с председател
Мариана Александрова Цекова и 9-членен състав;
област Софийска: община Драгоман с предсе
дател Костадин Димитров Николов и 5-членен
състав; община Елин Пелин с председател Си
меона Гергиева Попгеоргиева и 7-членен състав;
община Пирдоп с председател Здравка Георгиева
Червенкова-Николова и 5-членен състав; община
Правец с председател Катя Вескова Симеонова
и 7-членен състав;
област Стара Загора: община Казанлък с пред
седател Сергей Иванов Тончев и 5-членен състав;
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област Хасково: община Димит ровг рад с
председател Минко Милков Минков и 5-членен
състав; община Хасково с председател Евгени
Димитров Консулов и 5-членен състав;
област Ямбол: община Ямбол с председател
Лидия Красимирова Кръстева и 7-членен състав.
2. Поименните числени състави на комисиите,
посочени в решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
Управителния съвет.
3. Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилите ги общински
съвети.
Председател:
Д. Иванов
2729

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-32
от 1 април 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на район „Възраждане“ (без територи
ята, за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със Заповед № РД-18-23-1 от
29.01.2014 г. на началника на Службата по геоде
зия, картография и кадастър – София), Столична
община, област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 24.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

2831

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-33
от 1 април 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Клисурица, община Монтана,
област Монтана.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.03.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор:
Св. Наков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1646
от 11 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „б“, чл. 4, ал. 1, чл. 28, ал. 10 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от
Устройствения правилник на Агенцията за при
ватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 4086 от 11.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на „Бивша поликлиника“ на бул. Иван Ва
зов 9, гр. Бургас, обособена част от „Транспортен
диагностично-консултативен център“ – ЕООД,
Бургас.

2857

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 435
от 9 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ при Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-472 от 3.12.2014 г. от Александър
Георгиев като управител на „Грандбилд“ – ЕООД,
с искане за продължаване на процедурата по
одобряване на плана за регулация на м. ж.к.
Борово в частта му относно УПИ I-1753, 1754,
общ. – „За офиси и ОО“, кв. 320, м. ж.к. Борово,
район „Красно село“.
Към заявлението са приложени: проект за ПР
с обяснителна записка; нотариален акт № 10, том
I, рег. № 238, дело № 10 от 12.02.2008 г. за УПИ
I-1753, 1754, одобрен със Заповед № РД-09-50-865
от 22.11.2004 г. на главния архитект на София на
името на заявителя; текстова и графична част на
Заповед № РД-09-50-21 от 9.01.2009 г. на главния
архитект на СО; скица от район „Красно село“
за УПИ I-1753, 1754 – „За офиси и ОО“, и IX-1753
с отбелязване квадратурата на частите, които се
отчуждават и придават от имотите; предварителен
договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ с № СО-РД-561-72
от 30.05.2014 г., по силата на който Столична
община се задължава да прехвърли на „Гранд
билд“ – ЕООД, правото на собственост върху
реална част от поземлен имот без пл. № с площ
29 кв. м, която част е включена в проектен УПИ
I-1753, 1754, общ. – „За офиси и ОО“, а „Гранд
билд“ – ЕООД, се задължава да прехвърли на
Столична община реални части от имоти с № 1753
и 1754, попадащи под улица о.т. 158 – о.т. 48.
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Служебно по преписката е изготвена извадка
от плана за регулация, одобрен с Решение № 404
по протокол № 43 от 20.06.2013 г. на СОС в частта
на кв. 320, в който попада проектен УПИ I-1753,
1754, общ. – „За офиси и ОО“, изключен от об
хвата на одобряване с т. 1 от решението поради
непредставяне към момента на одобряване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
Приложен е протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-60 от
4.09.2012 г., т. 1, с който е приет проектът за ПРЗ
на м. ж.к. Борово в граници: бул. Гоце Делчев,
бул. България, бул. Тодор Каблешков, бул. Ген.
Стефан Тошев и ул. Дойран, район „Красно село“,
одобрен с Решение № 404 по протокол № 43 от
20.06.2013 г. на СОС.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за ПР на УПИ I-1753,
1754, общ. – „За офиси и ОО“, кв. 320, м. ж.к.
Борово, е направено от заинтересованото лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на УПИ
I-1753, 1754 – „За офиси и ОО“, което е видно от
представените документ за собственост и скица
от район „Красно село“.
От представената скица се установява, че в
границите на УПИ I-1753, 1754 – „За офиси и ОО“,
попадат 29 кв. м имот – общинска собственост,
поради което проектен УПИ I-1753, 1754, общ. – „За
офиси и ОО“, е изключен от обхвата на одобря
ване с т. 1 на Решение № 404 по протокол № 43
от 18.07.2013 г. на СОС.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Административното производство по одобря
ване на ПР в частта на кв. 320, УПИ I-1753, 1754,
общ. – „За офиси и ОО“, е проведено като част
от производството по одобряване на цялостния
ПРЗ на м. ж.к. Борово, одобрен с Решение № 404
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС. УПИ
I-1753, 1754, общ. – „За офиси и ОО“, от кв. 320
попада в териториалния обхват на допускането
за изработване на проекта, за него са проведени
процедурите по съобщаване на заинтересовани
те лица и е проведено обществено обсъждане,
проведени са съгласувания и проектът е приет
от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 404 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С т. 1 от решението УПИ I-1753, 1754, общ. – „За
офиси и ОО“, от кв. 320 е изключен от обхвата
на одобряване поради липсата към този момент
на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ,
което прави фактическия състав недовършен в
тази си част.
С представянето на горния предварителен
договор с № СО-РД-561-72 от 30.05.2014 г. между
Столична община и „Грандбилд“ – ЕООД, е на
лице и последният елемент от фактическия състав
за одобряването на УПИ I-1753, 1754, общ. – „За
офиси и ОО“, от кв. 320, м. ж.к. Борово.
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Лицето (изход) към улица на УПИ I-1753,
1754, общ. – „За офиси и ОО“, се осигурява по
действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО УПИ I-1753, 1754,
общ. – „За офиси и ОО“, от кв. 320 попада в
„Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ („Жк“) съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, предвид което конкретното
предназначение „За офиси и ОО“ е допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ; § 6, ал. 7 ПРЗУТ, чл. 15, ал. 5 ЗУТ,
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-60 от 4.09.2012 г., т. 1,
и Решение № 404 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на м. ж.к. Борово, кв.
320, УПИ I-1753, 1754, общ. – „За офиси и ОО“, по
червените и сините линии, букви и цифри съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
част от плана за регулация на м. ж.к. Борово в
граници: бул. Гоце Делчев, бул. България, бул.
Тодор Каблешков, бул. Ген. Стефан Тошев и ул.
Дойран, район „Красно село“, одобрен с Решение
№ 404 по протокол № 43 от 20.06.2013 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът
за застрояване за УПИ I-1753, 1754, общ. – „За
офиси и ОО“, кв. 320, м. ж.к. Борово, одобрен с
Решение № 404 по протокол № 43 от 20.06.2013 г.
на СОС, може да се прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.
Председател:
Е. Герджиков
2862
РЕШЕНИЕ № 187
от 25 февруари 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-440 от 15.10.2015 г. от собствени
ка на ПИ с идентификатори 68134.1386.2049 и
68134.1386.2050 с искане за довършване на про
цедурата по одобряване на проект за подробен
устройствен план – план за регулация (ПР) на
м. Надежда 1а и 1б, кв. 75, УПИ II-2049, 2050,
район „Надежда“, представляващ неразделна част
от плана за регулация на м. Надежда част 1б в
граници: улица от о.т.341=1 – о.т.8 до о.т. 14, от о.т.
14 до о.т. 80а, о.т. 80а до о.т. 196 и УПИ II – „За
ЖС“, от кв. 147б, от о.т. 65 – о.т. 68 до о.т. 341=1,
одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от
18.07.2013 г. на СОС.
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Посоченият УПИ е изключен от обхвата на
одобряване с т. 2 от решението поради непредста
вяне към момента на одобряване на предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ (съответно
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ).
Към заявлението са приложени следните
документи: нотариален акт № 072, том I, peг.
№ 13459, дело № 061/2014 г. за имоти с иденти
фикатори 68134.1386.2049 и 68134.1386.2050; скица
№ 15-281146 от 6.07.2015 г., издадена от АГКК
за ПИ с идентификатор 68134.1386.2050; скица
№ 15-402727 от 15.09.2015 г., издадена от АГКК
за ПИ с идентификатор 68134.1386.2049; комби
нирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗУТ; пълномощно;
комбинирана скица по чл. 16 ЗКИР за пълна или
частична идентичност за ПИ с идентификатори
68134.1386.2049 и 68134.1386.2050 и проект на ПР
за УПИ II-2049, 2050, кв. 75, м. Надежда 1а и 1б.
С Решен ие № 408 по п ро т окол № 43 о т
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет е
одобрен план за регулация и план за застрояване
на м. Надежда 1а и 1б.
С т. 2 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация е изключен УПИ II-2049,
2050, кв. 75, поради непредставяне на предварите
лен договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ (съответно
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ), което прави производ
ството в тази си част недовършено.
Заявлението е предоставено за становище на
отдели: „Общ устройствен план“, „Благоустрой
ствени дейности и природни ресурси“ и „Правен“.
В становището си от 11.11.2015 г. отдел „Правен“
препоръчва продължаване на административните
действия по преписката като част от процедурата
за одобряване на цялостния ПРЗ, м. Надежда
1а и 1б.
Служебно по преписката са приложени: копие
от плана за регулация на м. Надежда 1а и 1б,
Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на СОС, с което е одобрен проектът за ПРЗ на
м. Надежда част 1б в граници: улица от о.т.
341=1 – о.т. 8 до о.т. 14, от о.т. 14 до о.т. 80а,
о.т. 80а до о.т. 196 и УПИ II – „За ЖС“, от кв.
147б, от о.т. 65 – о.т. 68 до о.т. 341=1.
Проектът на цялостния ПУП на м. Надежда
1а и 1б е приет с решение на ОЕСУТ, протоколи
№ ЕС-Г-101 от 16.11.2010 г., т. 29, № ЕС-Г-112 от
14.12.2010 г., т. 50, № ЕС-Г-72 от 16.10.2012 г., т. 21,
№ ЕС-Г-101 от 13.12.2011 г., т. 15, № ЕС-Г-14 от
19.02.2013 г., т. 7.
Приложен е протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-14
от 19.02.2013 г., т. 7, с който е приет проектът за
ПРЗ на м. Надежда 1а и 1б.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация за
УПИ II-2049, 2050, кв. 75, м. Надежда 1а и 1 б, е
направено от заинтересованото лице по чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на имоти
пл. № 2049 и 2050 – предмет на плана, за който
е образуван проектен УПИ II-2049, 2050 по ПРЗ
на м. Надежда 1а и 1б.
Горното се установява от представените доку
менти за собственост и скици от СГКК, както и
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
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С оглед на представените доказателства се
установява, че имоти с пл. № 2049 и 2050 са
идентични с изключения от одобряване проектен
УПИ II по Решение № 408 по протокол № 43 от
18.07.2013 г.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Административното производство по одобрява
не на ПР в частта на кв. 75, УПИ II, е проведено
като част от производството по одобряване на
цялостния ПРЗ на м. Надежда 1а и 1б, одобрен с
Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на СОС. Урегулиран поземлен имот II от кв. 75
попада в териториалния обхват на допускането
за изработване на проекта, за него са проведени
процедурите по съобщаване на заинтересованите
лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и е проведено общест
вено обсъждане по чл. 121, ал. 1 ЗУТ, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 408 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
този проект за план за регулация.
С т. 2 от Решение № 408 по протокол № 43 от
18.07.2013 г. на СОС УПИ II, кв. 75, е изключен
от обхвата на одобряване поради липсата към
този момент на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 ЗУТ, съответно окончателен договор за прех
върляне на правото на собственост върху имот,
което прави фактическия състав недовършен в,
тази си част.
С представянето на искане от собствени
ка на ПИ с идентификатори 68134.1386.2049 и
68134.1386.2050, попадащи в УПИ II-2049, 2050,
е налице и последният елемент от фактическия
състав за одобряването на УПИ ������������������
II, кв.
��������������
75, м. На
дежда 1а и 1б.
Отреждането на УПИ II
���������������������
������������������
за имота по дейст
ващата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ II-2049, 2050
се осигурява по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Смесена многофункционална
зона“ (Смф) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 2 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2 и чл. 15, ал. 3 ЗУТ, т. 12 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-14 от 19.02.2013 г., т. 7, и Решение № 408
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за план за регулация на УПИ
II-2049, 2050, кв. 75, м. Надежда 1а и 1б, район
„Надежда“, по сините цифри съгласно приложения
проект, представляващ неразделна част от плана
за регулация на м. Надежда 1а и 1б, Решение
№ 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС,
с което е одобрен проектът за ПРЗ на м. Надежда
част 1б в граници: улица от о.т. 341=1 – о.т. 8 до
о.т. 14, от о.т. 14 до о.т. 80а, о.т. 80а до о.т. 196 и
УПИ II – „За ЖС“, от кв. 147б, от о.т. 65 – о.т.
68 до о.т. 341=1.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.
Председател:
Е. Герджиков
2895
РЕШЕНИЕ № 213
от 17 март 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заяв
ление с вх. № ГР-70-00-270 от 10.07.2014 г. от
„Новоклас“ – ООД, с искане за разрешаване
изработването на проект за ИПУП – ИПРЗ, за
съществуващи УПИ: III-1207 – „Зa специализиран
кулинарен цех, бърза закуска, КПП, трафопост,
магазин, гаражи“, IV – „За обществен център“,
V-5053, 5055, 5056, 5057 – „За офиси, търговия,
чисто производство, складове, КО, подземни
гаражи и ТП“, и ХIII-4290 – „За административ
на сграда и офиси“, кв. 3, м. НПЗ „Горубляне“,
район „Младост“.
Към искането са представени: техническо
задание; мотивирано предложение в графичен
вид за изработване на проекта за ИПРЗ; скица
№ 21175 от 4.04.2013 г. от СГКК – София, за ПИ
с идентификатор 68134.4092.5053, скица № 77527
от 27.12.2013 г. от СГК К – Софи я, за ПИ с
идентификатор 68134.4092.5055, скица № 21177
от 4.04.2013 г. от СГКК – София, за ПИ с иден
тификатор 68134.4092.5056, скица № 21178 от
4.04.2013 г. от СГКК – София, за ПИ с идентифи
катор 68134.4092.5057; нотариален акт № 185, том
VII, рег. № 20355, дело № 1262 от 14.10.2005 г. за
поземлен имот с площ 61 419,20 кв. м, предста
вляващ реална част от УПИ V, ведно с всички
построени в имота сгради и инфраструктура.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отделите при НАГ по специално
сти. Заявлението е докладвано пред ОЕСУТ и с
решение по протокол № ЕС-Г-55 от 22.07.2014 г.,
т. 1, мотивираното предложение е прието с пред
ложение за издаване на заповед за допускане на
устройствена процедура от страна на главния
архитект на СО.
Със Заповед № РД-09-50-637 от 29.07.2014 г.
е разрешено изработването на проект за ПИ
68134.4092.5053, 68134.4092.5055, 68134.4092.5056,
68134.4092.5057, кад. листове 458, 481, съществу
ващи УПИ V-5053, 5055, 5056, 5057, УПИ III-1207,
IV и УПИ XIII-4290, кв. 3, м. НПЗ „Горубляне“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълне
ние до район „Младост“ и до заявителя с писмо
изх. № ГР-70-00-270 от 30.07.2014 г.
С писмо изх. № УТ-6602-181-[1] от 9.09.2014 г.
кметът на района удостоверява и представя до
казателства, че заповедта е разгласена по реда
на чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.
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С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -270 -[1] о т
18.05.2015 г. от „Новоклас“ – ЕООД, „Симбио
тикс“ – ЕООД, „Загорка“ – АД, и „Пивоимпекс
Т“ – ООД, внесен за одобряване проект с обяс
нителна записка за ИПРЗ за кв. 3, м. НПЗ „Го
рубляне“, нови УПИ: III-1207, XIII-4290, XVI-5055,
XVII-5056, XVIII-5057, XIX-5053, XX – „За КОО“, и
нова задънена улица от о.т. 28Е – 28ж – 28з – 28и
до о.т. 28й. В допълнение към документите, пред
ставени с първоначалното заявление, са прило
жени: пълномощно от „Симбиотикс“ – ЕООД, на
името на Лилия Петрова; нотариален акт № 147,
том II, peг. № 3143, дело № 304 от 8.09.2005 г. за
УПИ III-1207 заедно с построените в него цех за
кулинарна продукция и трафопост на името на
„Симбиотикс“ – ЕООД; скица от СГКК – Со
фия, за имот с идентификатор 68134.4092.1207;
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР; нота
риален акт № 10, том I, peг. № 2328, дело № 65
от 7.06.2000 г. на името на „Пивоимпекс“ – АД;
скица от СГКК – София, за имот с идентифи
катор 68134.4092.621; писмо № УТ-7000-6-[1] от
16.04.2015 г. на кмета на район „Младост“, в което
се съдържа удостоверяване, че частта от имот
с идентификатор 68134.4092.412, която попада в
УПИ ХХII – „За КОО“, е държавна собственост
съгласно АДС № 3252 от 12.02.1986 г.; с писмо
№ 4704/69 от 5.05.2015 г. на областния управител на
област София-град е удостоверено, че държавата
е погасила правото си на собственост в частта
от ПИ с идентификатор 68134.4092.412, попадаща
в УПИ ХХII – „За КОО“, описана в писмото на
кмета на район „Младост“; удостоверение за
наследници на Иван Тодоров Кръстев; Заповед
№ РД-06-392 от 28.09.2001 г. на кмета на район
„Младост“ за попълване на кадастралната осно
ва с имот пл. № 3120 и № 3121; удостоверение
за отписване от актовите книги за държавна
собственост на част от имот пл. № 27032 с площ
1516 кв. м; Решение № 173 от 10.05.2000 г. на
ПК – Община „Младост“, за възстановяване на
наследниците на Иван Тодоров Кръстев на част
от имот № 27032; комбинирана скица.
С ъ с за я в лен и я вх. № Г Р-70 - 0 0 -270 -[2] о т
22.05.2015 г. и ГР-70-00-270-[3] от 25.05.2015 г. заяви
телите представят: справки от търговския регистър
на „Новоклас“ – ЕООД, „Симбиотикс“ – ЕООД,
„Загорка“ – А Д, и „Пивоим пекс Т “ – ООД,
актуални скици от СГКК – София, за ПИ с
идентификатори: 68134.4092.5053, 68134.4092.5055,
68134.4092.5056, 68134.4092.5057, писмено съгласие
с изработения проект за ИПРЗ от собствениците
на ПИ с идентификатор 68134.4092.3121 – Лоза
Иванова Георгиева и Кръстю Иванов Кръстев;
пълномощно на Лилия Петрова с рег. № 14059 от
18.06.2015 г. Направено е искане за разглеждане
на проекта по реда на чл. 128, ал. 13 ЗУТ.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -270 -[4] о т
16.07.2015 г. заявителят „Новоклас“ – ЕООД, е
представил: Решение № СО-20-ЕО от 2015 г. на
директора на РИОСВ – София, да не се извърш
ва екологична оценка на плана; съгласуван на
9.06.2015 г. проект за ИПРЗ от страна на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД; съгласуван от
„Софийска вода“ – АД, проект и представени из
ходни данни по искане с № ТУ-1821 от 25.05.2015 г.;
съгласуване на проекта от „Овергаз Мрежи“ – АД,
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с изх. № ОМ-ОМ-479 от 24.06.2015 г.; съгласуване
от „Топлофикация София“ – ЕАД, с № СГ423 от
2.06.2015 г.; геодезическо заснемане на дървес
ната растителност и експертна оценка, заверени
от дирекция „Зелена система“ при СО, с № ЗС2600-777 от 30.06.2015 г. с указание за запазване
на съществуващата растителност с изключение
на № 14, който да се компенсира 1:3; извадка от
действащ ПУП.
Проектът за ИПРЗ е разгледан от отделите
при НАГ по специалности и след становище на
отдел „Правен“ от 27.07.2015 г. е докладван пред
ОЕСУТ, като с решение по протокол № 57 от
28.07.2015 г., т. 10, проектът е върнат за корекции
и комплектуване с документи.
Копие от протокола и оригинални чертежи
са получени на 29.07.2015 г. срещу подпис от
упълномощено лице.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -270 -[5] о т
13.08.2015 г. заявителят е представил план-схема
по част „ВиК“ с обяснителна записка. Същата
е съгласувана без забележки от отдел „БДПР“
на 19.08.2015 г.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -270 -[6] о т
7.09.2015 г. заявителят е представил становище
на ГД „ГВА“ при МТИТС с изх. № 18-00-381 от
3.09.2015 г. за съгласуване без ограничения към
посочените в документацията височини в по
землени имоти 68134.4092.5053, 5055, 5056, 5057 и
4290 и преработен проект за ИПРЗ – оригинални
чертежи и електронен носител с подписите на
всички заявители.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -270 -[7] о т
12.09.2015 г. заявителят е представил копие от
писмото на ГД „ГВА“ при МТИТС и цветно
копие от проекта по част ИПРЗ с оригинален
печат на ГД „ГВА“ при МТИТС от 3.09.2015 г.
и с нанесени с виолетов цвят абсолютните
коти на максимално допустимо застрояване
на всички проектни сгради в отделните УПИ.
Представени са скици от СГКК – София, за
имоти с идентификатори 68134.4092.9968 (стар
идентификатор 68134.4092.5056) с вписан соб
ственик „Новоклас“ – ЕООД, 68134.4092.9967
(стар идентификатор 68134.4092.5057) с вписан
собственик „Икен Нара“ – ООД, 68134.4092.9969
(стар идентификатор 68134.4092.5053) с вписан
собственик „Икен Нара“ – ООД, комбинирана
скица за пълна или частична идентичност на
границите на поземлен имот с пр. пл. № 4291.
След преглед в служебен порядък на проекта
и документацията към него и след становище
на отдел „Правен“ от 11.12.2015 г. заявителят е
уведомен за необходимо доокомплектуване на
проекта с документи с писмо изх. № САГ16ГР00-153/2014 от 8.01.2016 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-153-[1]/2014
о т 18.01.2016 г. е внесен кори г и ра н п роек т
за ИПРЗ – 4 бр. оригинали на прозрачна не
разтеглива основа, 2 бр. ц вет ни копи я и 2
бр. удостоверения за ППП на проектантите;
писмено съгласие с проекта и подписано цветно
копие от него по част ИПРЗ от собственици
те на ПИ с идентификатори: 68134.4092.5055,
68134.4092.9969, 68134.4092.9967, 68134.4092.3121,
68134.4092.621 – „Новок лас“ – ЕООД, „Икен
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Нара“ – ЕООД, „Пивоимпекс Т“ – ООД, Кръстю
Иванов Кръстев и Лоза Иванова Георгиева, 2
бр. обяснителни записки.
При справка в търговския регистър се уста
новява, че на 18.08.2014 г. е проведено ОС на
съдружниците в „Новоклас“ – ООД, на което е
взето решение за преобразуване на дружеството
чрез отделяне и учредяване на ново търговско
дружество с фирма „Икен Нара“ – ООД, а на
28.11.2014 г. е одобрен план за преобразуване и
разделителен протокол, по силата на които в
имуществото на дружеството „Икен Нара“ – ООД,
преминават поземлени имоти с идентификатори
68134.4092.5053, 68134.4092.5057 и 68134.4092.5055, а
в активите на „Новоклас“ – ООД, остава имот с
идентификатор 68134.4092.5056. Налице е дружест
вен договор от 28.11.2014 г., с който се уреждат
статутът и дейността на „Икен Нара“ – ООД.
Проектът е докладван пред ОЕСУТ и с реше
ние по протокол № ЕС-Г-7 от 26.01.2016 г., т. 8,
е приет при условията на чл. 128, ал. 13 ЗУТ с
една корекция по служебно предложение.
Копие от протокола и оригиналните чертежи
са получени на 28.01.2016 г. срещу подпис от
упълномощено лице.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-153-[2]/2014
от 29.01.2016 г. заявителят е представил коригиран
проект за ИПРЗ съгласно решението на ОЕСУТ.
Корекцията е нанесена с оранжев цвят върху
всички чертежи.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Заявлението за одобряване на проект за из
менение на подробен устройствен план е пода
дено от заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на имоти с
идентификатори 68134.4092.9969, 68134.4092.9967
и 6 81 3 4 . 4 0 9 2 . 5 0 55 – „ И к е н Н а р а“ – О ОД ,
6 81 3 4.4 0 9 2 .9 9 6 8 – „ Но в о к л а с“ – О ОД ,
6 81 3 4 . 4 0 9 2 . 6 21 – „ П и в о и м п е к с Т “ – О ОД ,
68134.4092.3121 – Кръстю Иванов Кръстев и Лоза
Иванова Георгиева, съгласно представени доку
менти за собственост и скици от СГКК – София.
Съгласие с проекта е изразено и от собственици
те на имот с идентификатор 68134.4092.4290 – „За
горка“ – АД.
Действащите ПУП за територията са одобре
ни със Заповед № РД-50-09-156А от 20.04.1983 г.,
Заповед № РД-09-50-1169 от 28.09.2006 г., № РД09-50-876 от 23.07.2007 г. на главния архитект
на София, Заповед № РД-64-18 от 4.07.2008 г. на
главния архитект на район „Младост“.
Кадастралната карта за територията е одо
брена със Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със Заповед № 18-8561 от 2.11.2015 г.
на началника на СГКК – София.
С проекта за ИПР се заличава УПИ V-5053, 5055,
5056, 5057 – „За офиси, търговия, чисто производ
ство, складове, КО, подземни гаражи и ТП“, като
се образуват четири нови УПИ: ХVI-5055 – „За
офиси, търговия, чисто производство, складове,
КО, подземни гаражи и ТП“, ХVII-9968 – „За
офиси, търговия, чисто производство, складове,
КО, подземни гаражи и ТП“, ХVIII-9967 – „За
офиси, търговия, чисто производство, складове,
КО, подземни гаражи и ТП“, и ХIХ-9969 – „За
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офиси, търговия, чисто производство, складове,
КО, подземни гаражи и ТП“, по границите на
имотите в кадастралната карта със запазване на
конкретното предназначение. Привеждането на
регулационните граници в съответствие с грани
ците на имоти с идентификатори 68134.4092.5055
и 68134.4092.9968 води автоматично до промяна
в общите граници на съществуващи УПИ III1207 – „Зa специализиран кулинарен цех, бърза
закуска, КПП, трафопост, магазин, гаражи“, и
УПИ ХIII-4290 – „За административна сграда и
офиси“, без промяна на останалите регулационни
граници и конкретното предназначение на тези
УПИ. Предвижда се създаване на нова задънена
улица от о.т. 28е – 28ж – 28з – 28и до о.т. 28й,
кв. 3, м. НПЗ „Горубляне“, със съгласието на
собственика.
Имоти с идентификатори 68134.4092.3121 и
68134.4092.621 се урегулират по границите си в
кадастралната карта в нови УПИ ХХII-3121 – „За
КОО“, и ХХIII-621 – „за КОО“.
За осигуряване на достъп до горните УПИ
се изменя улична регулация между о.т. 19Б до
о.т. 19А за откриване на задънена улица от о.т.
19а до о.т. 19з.
Предназначението на новообразуваните УПИ е
„за офиси, търговия, чисто производство, складове,
КО, подземни гаражи и трафопост“ и „за КООК“.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостове
рил, че имотите попадат в устройствена зона
„Пс“ съгласно т. 20 и в устройствена зона „Пмс“
съгласно т. 21 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, предвид което горното предназначение
е допустимо.
Основание за одобряване на проект за ИПР
е нормата на чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
т. 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата и новопредвидена улична регулация.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
ИПР води до необходимост за ИПЗ, като във
всеки от новообразуваните УПИ: ХVI-5055 – „За
офиси, търговия, чисто производство, складове,
КО, подземни гаражи и ТП“, ХVIII-9967 – „За
офиси, търговия, чисто производство, складове,
КО, подземни гаражи и ТП“, и ХIХ-9969 – „За
офиси, търговия, чисто производство, складове,
КО, подземни гаражи и ТП“, се предвижда сво
бодностоящо, нискоетажно застрояване с Кк=10 м,
а в УПИ ХVII-9968 – „За офиси, търговия, чисто
производство, складове, КО, подземни гаражи и
ТП“ – свободностоящо застрояване с преход в
етажността – 2-етажна част с Кк=10 м и 7-етаж
на част с Кк=30 м. В нови УПИ ХХII-3121 – „за
КОО“, и ХХIII-621 – „За КОО“, се одобрява свобод
ностоящо, едноетажно, нежилищно застрояване.
Проектът е изработен при спазване нормите
на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Предвид горното с одобряване на ПЗ не се
допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
За одобряване на проект за ИПЗ е налице
основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
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На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за водоснабдяване и канализация. С
план-схемите се определят видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на ад
министративния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
разрешено е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в разрешението,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Проектът за ИПРЗ е в съответствие с изис
кванията на материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му и е
спазена процедурата по разрешаване, съобщаване
и одобряването му.
Проектът е съгласуван с отдел „ОУП“ – НАГ,
относно обхвата на устройствените зони, в които
попада разработката. Предназначението на УПИ
в проекта съответства на допустимите дейности
съгласно устройствена зона от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО по т. 20 – „Пс“, и т. 21 – „Пмс“.
Проектът е изработен при спазване изис
кванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията за съгласуване на
проекта с експлоатационните дружества – „Со
фийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение Бълга
рия“ – АД, „Овергаз Мрежи“ – АД, „Топлофика
ция София“ – ЕАД, ГД „ГВА“.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената експертна
оценка на растителността и геодезическото зас
немане, заверени от дирекция „Зелена система“
при СО.
Представено е становище от директора на
РИОСВ – София, за липса на необходимост от
изготвяне на екологична оценка на плана.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одо
бри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 15,
ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 35, ал. 2,
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 20
и 21 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от 26.01.2016 г.,
т. 8, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на м. НПЗ
„Горубляне“, кв. 3. Изменение на улична регулация
между о.т. 19б до о.т. 19а и откриване на задънена
улица от о.т. 19а до о.т. 19з; изменение на улица
при о.т. 28; откриване на задънена улица от о.т.
28е – о.т. 28ж – о.т. 28з – о.т. 28и – о.т. 28й до
о.т. 28ж; заличаване на УПИ V-5053, 5055, 5056,
5057 – „За офиси, търговия, чисто производство,
складове, КО, подземни гаражи и ТП“, и създаване
на нови УПИ: XVI-5055 – „Зa офиси, търговия,
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чисто производство, складове, КО, подземни
гаражи и ТП“; ХVII-9968 – „За офиси, търговия,
чисто производство, складове, КО, подземни га
ражи и ТП“; ХVIII-9967 – „За офиси, търговия,
чисто производство, складове, КО, подземни
гаражи и ТП“; ХIХ- 9969 – „За офиси, търговия,
чисто производство, складове, КО, подземни
гаражи и ТП“, по границите на имотите в кадас
тралната карта и свързаното с това изменение
на контактните регулационни граници на УПИ
III-1207 – „За специализиран кулинарен цех, бърза
закуска, КПП, трафопост, магазин, гаражи“, и на
УПИ ХIII-4290 – „За административна сграда и
офиси“; създаване на нови УПИ ХХII-3121 – „За
КОО“, и ХХIII-621 – „За КОО“, по кафявите и
зелените линии, цифри, текст, зачертавания и
щрихи и с корекциите в оранжев цвят съгласно
приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на м.
НПЗ „Горубляне“, кв. 3, с предвиждане на ново
такова в нови УПИ: ХVI-5055 – „За офиси, търго
вия, чисто производство, складове, КО, подземни
гаражи и ТП“, ХVII-9968 – „За офиси, търговия,
чисто производство, складове, КО, подземни га
ражи и ТП“, ХVIII-9967 – „За офиси, търговия,
чисто производство, складове, КО, подземни
гаражи и ТП“, ХIХ-9969 – „За офиси, търговия,
чисто производство, складове, КО, подземни гара
жи и ТП“, ХХII-3121 – „За КОО“, ХХIII-621 – „За
КОО“, съгласно приложения проект с корекциите
във виолетов цвят и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на м. НПЗ
„Горубляне“, кв. 3, по части: водоснабдяване и
канализация в обхвата на проекта за ИПРЗ.
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
„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 съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2897
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РЕШЕНИЕ № 226
от 17 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация: чрез
публичен търг за следния обект: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 39791.6003.243.1.3
(помещение за склад), с. Кривина, ул. Демокрация
2, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Панчарево“, с АОС № 5129 от 20.03.2015 г.,
със съответното му право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационната
сделка за обекта.

2776

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 227
от 17 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация: чрез
публичен търг за следния обект: поземлен имот
с идентификатор 68134.1386.391 и сграда с иден
тификатор 68134.1386.391.1 (представляващ УПИ
XI-391, кв. 15), София, ул. Старозагорско въстание
42, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с АОС № 2254 от 5.12.2014 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационната
сделка за обекта.

2777

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 228
от 17 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и оп
ределя метод за извършване на приватизация:
чрез публичен търг за следните обекти: ПИ с
идентификатор 68134.1896.1047 (УПИ II, кв. 1),
София, бул. Цар Борис III, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Витоша“, с АОС
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№ 2986 от 19.05.2015 г.; ПИ с идентификатор
68134.1930.594 (ПИ с пл. № 594) в УПИ I, кв.
261, м. Павлово – Бъкстон, София, ъгъла на ул.
Казбек и бул. Братя Бъкстон, обособена част
от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД, с
АОС № 1142 от 27.11.2002 г.; УПИ I – „За жс и
магазини“, кв. 19, м. ж.к. Бели брези, София, ул.
Кюстендил, общински нежилищен имот, стопа
нисван от район „Красно село“, с АОС № 1666 от
16.03.2015 г.; УПИ II – „За жс, магазини и ТП“,
кв. 19, м. Бели брези, София, ул. Кюстендил, об
щински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красно село“, с АОС № 1667 от 18.03.2015 г.; УПИ
III, кв. 44а, м. Христо Смирненски – Слатина,
ъгъла на ул. Марко Бочар и ул. Иван Щерев,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, с АОС № 1442 от 28.08.2006 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване
то на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за обектите.

2778

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 229
от 17 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватиза
ция: чрез публичен търг за следните обекти:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4359.248.3.74, София, ж.к. Люлин 10 м. p.,
бл. 148, ет. 1, общински нежилищен имот, сто
панисван от район „Люлин“, със съответното му
право на строеж, както и ПИ с идентификатор
68134.4356.290, София, ж.к. Люлин 8 м.р., ул. Фи
липовско шосе 36, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“; ПИ с идентифи
катор 68134.4356.286, София, ж.к. Люлин 8 м.р.,
ул. Филиповско шосе 34, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване
то на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за обектите.

2779

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 106
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – план за регулация и застрояване
за УПИ VІ-157 „за паметник на културата“ и УПИ
VІІ-156 и ОТ 21А и ОТ 730 в кв. 7 по плана на
КЗ „Двореца“, гр. Балчик.
Председател:
Ат. Жечев

2798

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-13
от 4 април 2016 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и за
ключителните разпоредби на Закона за собстве
ността и ползването на земеделските земи, чл. 28б,
ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
(ППЗСПЗЗ) и протокол от 28.01.2016 г. на коми
сията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със
Заповед № РД-10-6 от 20.01.2016 г. на областния
управител на област Бургас, одобрявам плана на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра
към него за имот № 506.346 в м. Старо селище,
землище на гр. Черноморец, община Созопол,
област Бургас.
Жалби против плана на новообразуваните
имоти могат да се подават от заинтересованите
лица чрез областния управител до Районния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.

2850

Областен управител:
В. Чолаков

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 9-16
от 29 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур
гас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) за трасе на канализа
ционен колектор (тласкател), преминаващо през
землищата на кв. Рудник, гр. Бургас, кв. Банево
и кв. Ветрен от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“,
в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, до УПИ
ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.
Ветрен, гр. Бургас, съгласно приложения проект
и таблицата към него, с отразени засегнатите от
трасето и сервитута поземлени имоти.
Предвид обществената значимост на проекта,
по който се изгражда обект от първостепенно
значение за община Бургас, което обуславя и
необходимостта от спешната му реализация, до
пуска предварително изпълнение при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК.
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Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

2780

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 9-17
от 29 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 62а, ал. 3 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
(ПУП – ПУР) на ул. Крайезерна, с която се
променя частично уличната регулация, в частта
от надлез над Товарна жп гара (о.т. 509, о.т. 508)
до връзка с бул. Т. Александров (о.т. 300, о.т. 303)
и пристанище Запад (о.т. 314, о.т. 354), в обхвата
на квартали 25, 25А, 26, 32, 33, 38, 46, 51, 52, 56,
58 и 59, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съ
гласно червените, сините, зелените, кафявите и
черните линии и надписи в приложения проект
и таблица на засегнатите от трасето на улицата
части от поземлените имоти, които са неразделна
част от решението.
Предвид обществената значимост на проекта,
по който се изгражда обект от първостепенно
значение за община Бургас, което обуславя и
необходимостта от спешната му реализация, до
пуска предварително изпълнение при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

2781

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ЗАПОВЕД № 155
от 6 април 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 78 по протокол № 8 от 22.03.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Велики Преслав, във
връзка с чл. 10 от Закона за народната просвета и
чл. 15, ал. 1 ППЗНП закривам Целодневна детска
градина „Здравец“ – с. Мокреш, община Велики
Преслав, област Шумен, БУЛСТАТ 000925519.
1. Задължителната документация на Цело
дневна детска градина „Здравец“ – с. Мокреш,
община Велики Преслав, област Шумен, да се
съхранява в ЦДГ „Славейче“ – с. Драгоево, об
щина Велики Преслав, област Шумен.
2. Имуществото на закритата детска градина
ще се стопанисва от ЦДГ „Славейче“ – с. Дра
гоево, община Велики Преслав, област Шумен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2768

Кмет:
А. Горчев

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 185
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6
и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и кон
курсите и във връзка със свои решения № 284
от 21.06.2012 г. (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) и № 365 от
27.09.2012 г. (ДВ, бр. 80 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 25 на сто приетата с Решение
№ 365 от 27.09.2012 г. (ДВ, бр. 80 от 2012 г.) на
Общинския съвет – гр. Велико Търново, начал
на цена и определя нова начална цена в размер
3675 лв., в която не е вк лючена стойност та
на дължимия ДДС, за продажба на обособен
обект от административна сграда, построена в
поземлен имот с идентификатор 10447.502.189 и
с административен адрес ул. Н. Габровски 78,
Велико Търново, със стопанско предназначение,
представляващ: „Магазин, разположен на партерен
етаж, с идентификатор 10447.502.189.2.1 съгласно
КККР на гр. Велико Търново заедно със съот
ветстващите на обособената част идеални части
от общите части на сградата и идеални части от
правото на собственост върху ПИ с идентифика
тор 10447.502.189, съобразно застроената площ на
самостоятелния обект“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 350 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните усло
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продаж
ба на комплект тръжна документация в размер
300 лв. (с ДДС), която се заплаща по сметка
№ BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската
агенция за приватизация (ОбАП) при „Общин
ска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF, и се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново, всеки
работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ да
тата на търга, като в случай че този ден съвпада
с неработен ден, срокът изтича на последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 1102 лв. по сметка
№ BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, пред
хождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датата на заповедта за опре
деляне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между
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договорената цена и внесения депозит, се заплаща
в левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича на последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търно
во всеки работен ден и до 17 ч. на деня, пред
хождащ датата на търга, като в случай че този
ден съвпада с неработен ден, срокът изтича на
последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от общинския съвет.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
решението, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
на първия следващ работен ден.

2784

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 186
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6
и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и кон
курсите и във връзка със свои решения № 284
от 21.06.2012 г. (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) и № 353 от
13.09.2012 г. (ДВ, бр. 72 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 50 на сто приетата с Решение
№ 353 от 13.09.2012 г. (ДВ, бр. 72 от 2012 г.) на
Общинския съвет – гр. Велико Търново, начал
на цена и определя нова начална цена в размер
149 850 лв., в която не е включена стойността на
дължимия ДДС, за продажба на обособен обект
от административна сграда, построена в ПИ с
идентификатор 10447.502.189 и с администрати
вен адрес ул. Н. Габровски 78, Велико Търново,
представляващ: „Ресторант с идентификатор
10447.502.189.6.4 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, заедно със съответстващите на обосо
бената част идеални части от общите части на
сградата и идеални части от правото на собстве
ност върху ПИ с идентификатор 10447.502.189
съобразно застроената площ на самостоятелния
обект“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага с ДДС.
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2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 7500 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните усло
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продаж
ба на комплект тръжна документация в размер
300 лв. (с ДДС), която се заплаща по сметка
№ BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската
агенция за приватизация (ОбАП) при „Общин
ска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF, и се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново всеки
работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ да
тата на търга, като в случай че този ден съвпада
с неработен ден, срокът изтича на последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 44 955 лв. по сметка
№ BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, пред
хождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датата на заповедта за опре
деляне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит, се заплаща
в левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през
не повече от 6 месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича на последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая
419 в сградата на Община Велико Търново – всеки
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата
на търга, като в случай че този ден съвпада с не
работен ден, срокът изтича на последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от общинския съвет.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе
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ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
решението, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
на първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов

2785

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 119
от 29 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява подробен устройствен план (пар
целарен план за елементи на техническата ин
фраструктура) за промяна предназначението на
земеделска земя в местност Росиньо, землище
на с. Чирен, с цел разширяване на пътен подход
към площадка на съществуващ сондаж Е-33 в
поземлен имот № 028059, местност Росиньо, зе
млище на с. Чирен. Пътният подход е обособен
в самостоятелен ПИ № 028065.
Решението може да бъде обжалвано чрез Об
щина Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

2828

Председател:
Р. Антов

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 157
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 5,
ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаи
модействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на тех
ническата инфраструктура (ПУП – ПП) за трасе
за изграждане на подземна кабелна линия 20 kV
за обект: „Склад за рязане, цепене и складиране
на дърва“ в ПИ 004013, местност Дупнишки път,
землище с. Слокощица, община Кюстендил, от
КВС, преминаващо през имоти ПИ 67461.0.503 и
ПИ 67461.0.505 от КВС. Проектът за ПУП (ПП)
в графичен и цифров вид е неразделна част от
решението.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – Кюстендил, по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съ
вет – гр. Кюстендил.

2880

Председател:
Ив. Андонов
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ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 115
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 1 29, а л. 1 З У Т ( р ед., Д В, б р. 17 о т
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно
електроснабдяване за УПИ: I-14.50 – складова база
за селскостопанска продукция, II-14.50 – складова
база за селскостопанска продукция, III-14.50 – скла
дова база за селскостопанска продукция, IV14.50 – складова база за селскостопанска продук
ция, приет с Решение № 13, протокол № 14 от
2015 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив,
в землището на с. Златитрап, местност Кепенека-2.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2680

Председател:
П. Гимишев

РЕШЕНИЕ № 116
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 1 29, а л. 1 З У Т ( р ед., Д В, б р. 17 о т
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно
електроснабдяване за УПИ 001447-І, жилищно
строителство, в землището на с. Белащица, мест
ност Калчевица, приет с Решение № 2, взето с
протокол № 1 от 2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив, представляващ земеделска
земя за процедура промяна предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2681

Председател:
П. Гимишев

РЕШЕНИЕ № 117
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л . 1 2 9, а л . 1 З У Т ( р ед ., Д В б р. 17 о т
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно
водоснабдяване за УПИ – за жилищно застроява
не, образувани от ПИ с ИД 65.4, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Марково,
местност Стопански двор, Решение № 4, взето с
протокол № 14 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2682

Председател:
П. Гимишев

РЕШЕНИЕ № 118
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 1 29, а л. 1 З У Т ( р ед., Д В, б р. 17 о т
2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно
електроснабдяване на УПИ: 001130 – жилищ
но застрояване, в землището на с. Брестник,
местност До селото, приет с Решение № 6,
протокол № 14 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2683

Председател:
П. Гимишев

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 64
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 1 и чл. 208 ЗУТ, § 70 от преходните и
заключителните разпоредби към ЗИДЗУТ Об
щинският съвет – гр. Смядово, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация, одобрен
с Решение № 373 от 3.04.1967 г., в обхват: уре
гулиран поземлен имот VІІ-182, УПИ VІІІ-182,
УПИ ІХ-183, УПИ Х-184 от кв. 18, УПИ VІ-168
от кв. 19, УПИ ХІІІ-168 от кв. 23, с. Янково, об
щина Смядово, област Шумен, като вътрешните
регулационни линии се поставят в съответствие
със съществуващите граници на поземлените
имоти, улицата между о.т. 77 и о.т. 74 се изменя,
като се поставят по имотните граници:
площ на УПИ VІІ-182, кв. 18, след изменени
ето – 2085 кв. м;
площ на УПИ VІ-181, кв. 18, след изменени
ето – 1558 кв. м.
Изменението се одобрява по зелените линии,
щрихи и надписи на приложения проект за из
менение на подробен устройствен план – план
за регулация, изготвен от инж. Хараланов – ге
одезист с ППП рег. № 0032.
Решението на основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
може да бъде обжалвано по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез общината пред Административния
съд – Шумен.

2809

Председател:
Б. Борисов
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ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 89
от 30 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Топо
ловград, одобрява изготвения проект за промяна
на одобрен с Решение № 494 от 30.01.2015 г. на
ОбС – Тополовград, в сила от 20.03.2015 г., про
ект за ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за Кабел 1 kV за
захранване на тютюнев склад в ПИ 503010 (в
Стопански двор) по КВС на с. Срем, с възло
жител: „ЕВН България ЕР“ – АД – КЕЦ – гр.
Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Община То
половград до Административния съд – гр. Ямбол.
Председател:
В. Сяров
2839

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 107
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ и решение № 15 от протокол № 06
от 9.03.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за час
тично изменение на застроителния и регулационен
план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот
с идентификатор 53707.501.450 по кадастралната
карта на с. Орешак, като:
– за имота се обособява нов урегулиран по
землен имот – УПИ І-450, отреден „За общест
венообслужващи дейности“;
– създава се нов строителен квартал № 91 в
плана на с. Орешак;
– трасето на улица с ОТ 305 – 307 – 308 – 310
се променя, като се премахва ОТ 307 и се създа
ват 5 нови ОТ: ОТ 305 – 1188 – 1189 – 1191 – 1192
и ОТ 1189 – 1190;
– на следващ етап на проектиране инвестици
онната инициатива да се съобрази със сервитута на
магистрален водопровод, тангиращ по северната
граница на имот 53707.501.450;
– обособена устройствена зона – поземлен
имот с конкретно нежилищно предназначение, с
показатели: плътност на застрояване – до 60 %;
коефициент на интензивност – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

2799

Председател:
Н. Тодоров
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РЕШЕНИЕ № 114
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ и решение № 3 от протокол № 6
от 9.03.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация за частично изменение на регула
ционния план (ПУП – ПР за ЧИРП) на парцел
V „За площад“, кв. 306, гр. Троян, като предлага
актуално урегулиране на площадното простран
ство, премахва излишните улици и запазва съот
ветните отреждания на УПИ V в кв. 306; УПИ ІІ
в кв. 76; УПИ ІІІ в кв. 304 и УПИ ІІІ в кв. 305.
Улици с ОТ 599 – 1165 и ОТ 601 – 609 отпадат.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
Н. Тодоров

2800

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 44
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
одобрява изменение на подробен устройствен
план на гр. Трън със:
1. откриване на улица с осови точки 105б – 105в;
2 . з а к р и в а н е н а у л и ц а с о с о в и т оч к и
102 – 224 – 105б;
3. урегулиране на УПИ I-389 от кв. 42 по за
падната имотна граница на ПИ 389;
4. урегулиране на УПИ I-394, УПИ III-390 от
кв. 45а по южната имотна граница на ПИ № 394
и ПИ № 390.
Изменението на подробния устройствен план
на гр. Трън е съобразено с изискванията на На
редба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените планове.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
В. Шишкова

2851

ОБЩИНА ТРЯВНА
РЕШЕНИЕ № 111
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и § 8, ал. 2 ЗУТ Общин
ският съвет – гр. Трявна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация (ПР) и план за за
строяване (ПЗ) за ЧИ на ЗРП за УПИ ІХ, кв. 68,
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и УПИ І-789 и УПИ ІІ-790, кв. 62б, по плана на
гр. Трявна, както следва:
С ПУП – план за регулация:
Променят се границите на УПИ ІХ – за църк
ва „Св. Георги“, кв. 68, като се обособяват нови
УПИ ІХ – за църква „Св. Георги“, с проекто
идентификатор 73403.501.3014 и площ 1807 кв. м,
УПИ Х – за митрополия, с проектоидентификатор
73403.501.3015 и площ 428 кв. м, УПИ ХІ – за
обществено обслужване, с проектоидентификатор
73403.501.3016 и площ 279 кв. м.
Отпада улица с о.т. 469 – о.т 470 – о.т. 471 – о.т.
472 и о.т. 473.
Коригира се уличната регулация в частта между
о.т. 475 – о.т. 473 – о.т. 474, като същата се поста
вя в съответствие със съществуващите имотни
граници на ПИ 73403.501.789 и ПИ 73403.501.790
по КК на гр. Трявна.
Обособява се нова улица с о.т. 474 – о.т.
474в – о.т. 474г по имотните граници на ПИ
73403.501.685 и ПИ 73403.501.789, която същест
вува на място.
С ПУП – план за застрояване:
Обособените нови урегулирани поземлени
имоти в кв. 68 са със стойности на застрояване,
както следва:
УПИ ІХ, кв. 68 – за църква „Свети Георги“:
плътност на застрояване – до 60 %;
интензивност на застрояване – до 0,8;
необходима озеленена площ – най-малко 30 %;
начин на застрояване – свързано в два съ
седни УПИ;
характер на застрояване – нискоетажно, с
височина – до 10 м.
УПИ Х, кв. 68 – за митрополия:
плътност на застрояване – до 60 %;
интензивност на застрояване – до 0,8;
необходима озеленена площ – най-малко 30 %;
начин на застрояване – свързано, в два съ
седни УПИ;
характер на застрояване – нискоетажно, с
височина – до 10 м.
УПИ ХІ, кв. 68 – за обществено обслужване:
плътност на застрояване – до 60 %;
интензивност на застрояване – до 0,8;
необходима озеленена площ – най-малко 30 %;
начин на застрояване – свързано, в два съ
седни УПИ;
характер на застрояване – нискоетажно, с
височина – до 10 м.
Урегулирани поземлени имоти І-789 и УПИ
ІІ-790 в кв. 62б са със стойности на застрояване,
както следва:
УПИ І-789, кв. 62б – за жилищно застрояване:
плътност на застрояване – до 60 %;
интензивност на застрояване – до 0,8;
необходима озеленена площ – най-малко 40 %;
начин на застрояване – свързано, в два съ
седни УПИ;
характер на застрояване – нискоетажно, с
височина – до 10 м.
УПИ ІІ-790, кв. 62б – за жилищно застрояване:
плътност на застрояване – до 60 %;
интензивност на застрояване – до 0,8;
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необходима озеленена площ – най-малко 40 %;
начин на застрояване – свободно;
характер на застрояване – нискоетажно, с
височина до 10 м.
С ПУП – план за застрояване са въведени
ограничителни линии на застрояване.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Габрово, чрез Община Трявна.

2767

Председател:
С. Кръстева

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ –
ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 107
от 29 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 и 9 ЗУТ Общинският съвет „Тун
джа“ – Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на Общия
устройствен план на община „Тунджа“ за 2015 г.
2. Одобрява частично изменение на Общия
устройствен план на община „Тунджа“.

2881

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 110
от 29 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 150, ал. 6 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – парцеларни планове за съоръжения
на техническата инфраструктура, както следва:
1. парцеларен план за трасе на външен водо
провод и водопроводно отклонение през поземлен
имот № 000560 до урегулиран поземлен имот V-5
за производствена и складова дейност в масив
36 по КВС на землище с. Кабиле, област Ямбол;
2. парцеларен план за трасе на ел. провод 1 kV
от съществуващ трафопост – ТП1 в поземлен имот
№ 030122, през поземлен имот № 030122 – пасище,
мера, общинска публична собственост, в масив
30 в землището на с. Симеоново, община „Тун
джа“, област Ямбол, до улица между осови точки
99 – 101 в регулацията на селото за захранване
на УПИ ІІІ-146 в стопански двор.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Админи
стративния съд – Ямбол.

2882

Председател:
Г. Георгиев
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ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 154
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 30,
ал. 3 във връзка с чл. 27, ал. 1 и ал. 2, т. 3, бук
ва „в“ ППЗОЗЗ, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, решения № 1213 и № 1214
по протокол № 45 от редовно заседание, т. 23 и 24
от дневния ред на Общинския съвет – с. Аврен,
проведено на 24.07.2015 г., с които е разрешено
изработване на ПУП – ПП и дадено предвари
телно съгласие за преминаване през поземлени
имоти – полски пътища, общинска публична
собственост; прието Решение № 7 по протокол
№ 13 от 9.12.2015 г. на OЕСУТ при Oбщина Аврен
и заявление с входящ № М-2199(2), постъпило на
30.11.2015 г. от Женя Георгиева Славова и Елица
Здравкова Йорданова чрез пълномощник Татяна
Любчева К юркчиева, Общинският съвет – с.
Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за еле
ментите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
Водопроводно и електропроводно отклонение за
захранване на поземлени имоти (ПИ) с идентифи
катори № 58445.8.11, № 58445.8.12 и № 58445.8.13 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Приселци, идентични на ПИ № 008011, № 008012
и № 008013 по КВС на с. Приселци, намиращи
се в местност Комлука, землище на с. Приселци,
община Аврен, с възложители Женя Георгиева
Славова и Елица Здравкова Йорданова.
Решението подлежи на обжалване пред Адми
нистративния съд – Варна, съгласно разпоредбите
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Общинския съ
вет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародване
на решението в „Държавен вестник“ съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Св. Тодорова
2852

18. – Националната агенция за приходи
те, Териториална дире кция – гр. Бургас, на
основание чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с
постановление № 25 от 4.04.2016 г. за възлагане
на недвижим имот възлага на купувача Мария
Димитрова Янчева, адрес за кореспонденция:
Бургас, област Бургас, ж.к. Лазур № 54, ет. 3,
ап. 9, следния недвижим имот, отнет в полза на
държавата и изнесен на публична продажба по
реда на чл. 251 – 254 ДОПК в търг с тайно над
даване № 14/2016/Б, проведен на 30.03.2016 г. в
сградата на ТД на НАП – Бургас, ул. Цар Петър
5Б: Самостоятелен обект в сграда с идентифи
катор 07079.608.159.1.8 по кадастралната карта и
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кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени
със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изп.
директор на АГКК, съгласно схема на самос
тоятелен обект в сграда № 37460 от 3.10.2011 г.,
презаверена от 19.11.2015 г., с адрес на имота:
Бургас 8000, ул. Генерал Гурко 55, ет. 4, ап. 8,
намиращ се в сграда № 1, разположена в позем
лен имот с идентификатор 07079.608.159, с пред
назначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в
документа площ: 56 кв. м, с прилежащи части:
таванска стая – 10,50 кв. м, сутеренна избена
стая – 6 кв. м, 1/8 ид. ч. от общите части на
сградата, при самостоятелни съседни обекти в
сградата: на същия етаж: 07079.608.159.1.7, под
обекта: 07079.608.159.1.6, над обекта – н яма,
ведно с 1/8 идеална част от поземлен имот с
идентификатор 07079.608.159 съгласно скица на
поземлен имот № 15-504033 от 19.11.2015 г., с
адрес на имота: Бургас 8000, ул. Генерал Гурко
55, с площ – 319 кв. м, с трайно предназначение
на територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – средно застрояване (от 10 – 15 м),
с номер по предходен план: 1065, квартал: 119,
парцел: 2, съседи: 07079.608.301, 07079.608.157,
07079.608.160, 07079.608.307, което описание на
имота съгласно нотариален акт № 55, том I,
рег. № 577, дело № 46 от 4.02.2003 г. на Огнян
Желев – нотариус с район на действие Районен
съд – Бургас, и акт на отнемане – Решение № 5
от 28.01.2010 г. по гр. д. № 12/2009 г. на Бургаския
окръжен съд, представлява апартамент, нами
ращ се на 4-тия етаж на построената в същия
УПИ жилищна сграда със западно изложение,
застроен върху 56 кв. м, състоящ се от две спал
ни, дневна, кухня, баня, тоалетна и антре, при
граници: изток – апартамент на Димитър Попов,
запад – дворно място, север – ул. Ген. Гурко, и
юг – групов строеж 33, ведно с намиращата се
над спалнята таванска стая с площ 10,50 кв. м,
ведно със сутеренна избена стая с площ 6 кв. м,
нам и раща се под всек и дневната на Манол
Тодоров, при граници: север – ул. Ген. Гурко,
юг – Димитър Попов, изток – Милчо Ставрев, и
запад – стълбище, както и 1/8 идеална част от
общите части на сградата и правото на строеж,
ведно с 1/8 идеална част от урегулиран поземлен
имот – целият с площ 325 кв. м, намиращ се в
Бургас, ул. Ген. Гурко 55, съставляващ парцел
II-1065 в квартал 119 по плана на гр. Бургас,
при граници за цялото: север – ул. Ген. Гурко,
изток – ул. А. Златаров, юг – парцел III-1064, и
запад – парцел I-1066. Имотът се продава такъв,
какъвто е към момента на продажбата, и ку
пувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
2902
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83. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постано
вление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С160004-091-0000037 от 28.03.2016 г. възлага
на Иван Събев Иванов с адрес: Велико Търново,
ул. Хаджи Димитър 25, следния недвижим имот:
нива от 8,340 дка в местност Хасарлъка, съста
вляваща имот № 100005 в землището на с. Горна
Студена, община Свищов, категория на земята
при неполивни условия: четвърта, при граници
и съседи: имот № 100004 – нива на Нико Илиев
Ников, землищна граница, имот № 100002 – нива
на Иван Събев Иванов, имот № 000364 – пол
ски път на община Свищов, вписано с Договор
за доброволна делба на недвижими имоти от
16.12.2010 г., вх. № 4289 от 17.12.2010 г., том 2,
в Службата по вписванията при РС – Свищов.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на впис
ване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
2834
31. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 6 от 7.01.2016 г.
на Министерск и я съвет за от ч у ж даване на
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждане на обект:
„Въздушни електропроводи 110 kV, Подстанция
„Марица Изток – тягова подстанция „Симео
новград“ – основно и резервно захранване и
реконструкция на въздушна линия 110 kV Ма
лево – Пясъчево“, при пресичането им с трасето
на жп линията „Димитровград – Свиленград“,
разположени в землищата на с. Пясъчево, с.
Калугерово и Симеоновград, община Симе
оновград, област Хасково, съгласно влязъл в
сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-74 на заместник-министъра на ре
гионалното развитие и благоустройството от 27
май 2015 г., съобщава на Иван Тонев Павлов и
Стойка Димова Бъчварова, наследници на Ангел
Павлов Генов, собственик на имот № 59210.37.9,
на м и ра щ с е в зем л и ще т о на с. П яс ъчево,
община Симеоновград, област Хасково, че с
цитираното решение се отчуждават 0,021 дка
от имот № 59210.37.9 с обща площ 6,001 дка.
Решението може да се обжалва пред Върхов
ния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
2751
32. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 6 от 7.01.2016 г.
на Министерския съвет за отчуждаване на имоти
и части от имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда за изграждане на обект: „Въздушни
електропроводи 110 kV, Подстанция „Марица
Изток – тягова подстанция „Симеоновград“ – ос
новно и резервно захранване и реконструкция
на въздушна линия 110 kV Малево – Пясъчево“,
при пресичането им с трасето на жп линията
„Димит ровг ра д – Свиленг ра д“, разположени
в землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и
Симеоновград, община Симеоновград, област
Хасково, съгласно влязъл в сила парцеларен

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

план, одобрен със Заповед № РД-02-15-74 на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 27 май 2015 г., съоб
щава на Илчо Иванов Анилов, Живко Славов
Желязков, Антон Колев Тонев, наследници на
Ангел Иванов Стоянов, собственик на имот
№ 59210.31.13, намиращ се в землището на с. Пя
съчево, община Симеоновград, област Хаск ово,
че с цитираното решение се отчуждават 0,052 дка
от имот № 59210.31.13 с обща площ 11,130 дка.
Решението може да се обжалва пред Върхов
ния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
2752
33. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 6 от 7.01.2016 г.
на Министерския съвет за отчуждаване на имоти
и части от имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда за изграждане на обект: „Въздушни
електропроводи 110 kV, Подстанция „Марица
Изток – тягова подстанция „Симеоновград“ – ос
новно и резервно захранване и реконструкция
на въздушна линия 110 kV Малево-Пясъчево“,
при пресичането им с трасето на жп линията
„Димит ровг ра д – Свиленг ра д“, разположени
в землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и
Симеоновград, община Симеоновград, област
Хасково, съгласно влязъл в сила парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-15-74 на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 27 май 2015 г., съобщава
на Мария Маранова Балъкчиева, Емил Генчев
Попов и Валентин Генчев Попов, наследници на
Дельо Иванов Балъкчиев, собственик на имот
№ 59210.14.7, намиращ се в землището на с. Пя
съчево, община Симеоновград, област Хаск ово,
че с цитираното решение се отчуждават 0,026 дка
от имот № 59210.14.7 с обща площ 14,496 дка.
Решението може да се обжалва пред Върхов
ния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
2753
34. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 6 от 7.01.2016 г.
на Министерския съвет за отчуждаване на имоти
и части от имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда за изграждане на обект: „Въздушни
електропроводи 110 kV, Подстанция „Марица Из
ток – тягова подстанция „Симеоновград“ – ос
новно и резервно захранване и реконструкция
на въздушна линия 110 kV Малево – Пясъчево“,
при пресичането им с трасето на жп линията
„Димит ровг ра д – Свиленг ра д“, разположени
в землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и
Симеоновград, община Симеоновград, област
Хасково, съгласно влязъл в сила парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-15-74 на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 27 май 2015 г., съобща
ва на Ваня Добчева Василева, Галина Добчева
Тодорова, Славка Желева Златинова, Райна
Славова Лютова, Юлиан Михайлов Димитров,
Петър Михайлов Димитров, Катя Стефанова
Сеизова, Любомир Димитров Димитров, Нико
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лай Димов Колев, Валентин Димов Колев, Илко
Николаев Тенев и Александър Койнов Койнов,
наследници на Хубен Делев Чаушев, собственик
на имот № 47278.202.5, намиращ се в землището
на Симеоновград, община Симеоновград, област
Хасково, че с цитираното решение се отчуждават
0,026 дка от имот № 47278.202.5 с обща площ
30,201 дка. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
2754
35. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 6 от 7.01.2016 г.
на Министерския съвет за отчуждаване на имоти
и части от имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда за изграждане на обект: „Въздушни
електропроводи 110 kV, Подстанция „Марица
Изток – тягова подстанция „Симеоновград“ – ос
новно и резервно захранване и реконструкция
на въздушна линия 110 kV Малево – Пясъчево“,
при пресичането им с трасето на жп линията
„Димит ровг ра д – Свиленг ра д“, разположени
в землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и
Симеоновград, община Симеоновград, област
Хасково, съгласно влязъл в сила парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-15-74 на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 27 май 2015 г., съоб
щава на Ваня Янева Арабаджиева, наследница
на Геню Петров Дошев, собственик на имот
№ 35599.123.14, намиращ се в землището на с.
Пясъчево, община Симеоновград, област Хас
ково, че с цитираното решение се отчуждават
0,018 дка от имот № 59210.123.14 с обща площ
5,600 дка. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
2755
71. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – Со
фия, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ за военнослужещ в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, научна специалност „Военна психо
логия“, по учебните дисциплини: „Военна психо
логия и лидерство“, „Стратегическо лидерство“,
„Лидерство“, „Мултикултурни комуникации“ и
„Психологически операции“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
дата на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистрату
рата на Военната академия. Изискванията към
кандидатите и необходимите документи за участие
в конкурса са определени със Заповед № ОХ-284
от 4.04.2016 г. на министъра на отбраната на
Република България. Документи и справки – в
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.:
92-26-512, 92-26-576.
2818
9. – Русенският университет „Ангел Кън
чев“ обявява конкурси за главни асистенти по
професионално направление 3.6. Право, специ
алност „Данъчно право“ – един; специалност
„Административно право и административен
процес“ – един; специалност „Граждански про
цес“ – един; специалност „Наказателноправни на
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уки“ – един, всички за нуждите на Юридическия
факултет, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки – Кадрово развитие
(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
2766
84. – Националният институт по метеоро
логия и хидрология – БАН, София, обявява
конкурси за: професор в област на висше об
разование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика
и водно стопанство) за секция „Хидравлика на
водните системи“ към департамент „Управление
и използване на водите“; главен асистент в об
ласт на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (Инженерна хидроло
гия, хидравлика и водно стопанство) за секция
„Водностопански изследвания“ към департамент
„Управление и използване на водите“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Дър
жавен вестник“. Документи и справки: София
1784, бул. Цариградско шосе 66, деловодство на
НИМХ – БАН, тел. 02/462-46-29.
2742
99. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически нау
ки, научна специалност „Астрофизика и звездна
астрономия“ за нуждите на секция „Космическа
астрофизика“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в
канцеларията на ИКИТ – София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
2833
7. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурси за: академична длъжност професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Меди
цина, научна специалност 03.01.46 Онкология
за нуждите на отделение „Гръдна хирургия“
към „Торакална клиника“ при „СБАЛ по онко
логия“ – ЕАД; академична длъжност доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Меди
цина, научна специалност 03.01.46 Онкология за
нуждите на „Отделение по мамология и рекон
структивна хирургия“ към „Торакална клиника“
при „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, двата със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
съгласно изискванията на раздел III от глава
трета от ЗРАСРБ се подават в отдел „Човешки
ресурси“, сектор „Деловодство“, на „СБАЛ по
онкология“ – ЕАД, София 1797, ул. Пловдивско
поле 6, ет. 6, тел. 02/80-76-256.
2786
416. – Добруджанският земеделски инсти
тут – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската
академия – София, обявява следните конкурси
за заемане на академични длъжности: професор
по научна специалност „Селекция и семепроиз
водство на културните растения“, професионално
направление 6.1. Растениевъдство – един; доцент
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по научна специалност „Селекция и семепроиз
водство на културните растения“, професионално
направление 6.1. Растениевъдство – един; главен
асистент по научна специалност „Растителна за
щита (хербология)“, професионално направление
6.2. Растителна защита – един, всички са със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – научен секретар
на ДЗИ, тел. 058/603-253, 0892-232-837.
2762
185. – Институтът по земеделие – Кюстен
дил, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за академична длъжност доцент
в професионално направление 6.2. Растителна
защита, научна специалност „Растителна защита
(фитопатология, вирусология)“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи за участие в конкурса се предста
вят в Института по земеделие – Кюстендил, ул.
Софийско шосе 1, тел. 078 522612.
2763
35. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академичната длъжност професор по
научната специалност „Развъждане на селскосто
панските животни, биология и биотехника на
размножаването“, професионално направление
6.3. Животновъдство – един, за нуждите на ин
ститута, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – Земеделски
институт – Шумен, тел. 054/992-973.
2764
36. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академичната длъжност професор по
научната специалност „Селекция и семепроизвод
ство на културните растения“, професионално нап
равление 6.1. Растениевъдство – един, за нуждите
на института, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – Земеделски
институт – Шумен, тел. 054/992-973.
2765
29. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че са издадени заповеди
за отчуждаване на недвижими имоти на осно
вание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и
чл. 25, ал. 1 ЗОС, попадащи в улична регулация
и в обхвата на обект: „Реконструкция и раз
ширение на ул. Монтевидео от ул. 763 до бул.
Никола Петков“, съгласно влязъл в сила ПУП
(одобрен с Решение № 114 по протокол № 24 от
30.03.2001 г., Решение № 111 по протокол № 32
от 10.12.2001 г. и Решение № 24 по протокол
№ 36 от 15.04.2002 г. за поправка на ЯФГ на
СОС), предвиждащ изграждане на обект – пуб
лична общинска собственост, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
1. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-54 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4337.182
(незастроен), с площ 14 кв. м, представляващ ре
ална част от ПИ с идентификатор 68134.4337.2122
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Липсват данни за собственика на имота.
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2. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-55 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4333.9969
(незастроен), с площ 127 кв. м, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.25
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителни я директор на
АГКК. Липсват данни за собственика на 64 кв. м
от отчуждаваната част на имота.
3. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-53 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4337.221
(незастроен), с площ 42 кв. м, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4337.55
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителни я директор на
АГКК. Липсват данни за собственика на имота.
4. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-46 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4337.125
(незастроен), с площ 34 кв. м, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4337.933
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителни я директор на
АГКК. Липсват данни за собственика на имота.
5. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-44 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4333.9957
(незастроен), с площ 142 кв. м, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.977
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителни я директор на
АГКК. Липсват данни за собственика на 54 кв. м
от отчуждаваната част на имота.
6. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-42 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4337.119
(незастроен), с площ 16 кв. м, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4337.914
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителни я директор на
АГКК. Липсват данни за собственика на имота.
7. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-38 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4337.117
(незастроен), с площ 12 кв. м, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4337.913
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителни я директор на
АГКК. Липсват данни за собственика на имота.
8. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-37 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4333.9955
(незастроен), с площ 173 кв. м, представляващ ре
ална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.1259
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителни я директор на
АГКК. Липсват данни за собственика на имота.
9. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-34 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4333.9945
(незастроен), с площ 230 кв. м, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.145
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по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Липсват данни за собственика на имота.
10. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-33 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4337.169
(застроен), с площ 42 кв. м, представляващ ре
ална част от ПИ с идентификатор 68134.4337.938
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Липсват данни за собственика на имота.
11. Заповед на кмета на Столична община за
отчуждаване № СОА16-РД-40-31 от 2.03.2016 г.
на ПИ с проектен идентификатор 68134.4337.187
(незастроен), с площ 24 кв. м, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.4337.989
по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Липсват данни за собственика на имота.
2769
160. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на външно ел. захранване от
съществуващ стомано-решетъчен стълб в имот
с идентификатор 04279.35.2 до имот с идентифи
катор 04279.35.1 в местността Чикуто – Ш.18 по
кадастралната карта на Благоевград с трасе и
сервитут, засягащ имот с идентификатор 04279.35.2
(нива – частна собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация – Благоевград. Проектът се на
мира в отдел „Архитектура и проектиране“ при
Община Благоевград.
2802
260. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за уличен водопровод
и уличен канал от вътрешна ВиК мрежа на гр.
Гоце Делчев до ПИ 16234, местност Кестените,
землище на с. Делчево, община Гоце Делчев,
област Благоевград, ЕК АТТЕ 20585. Трасето
преминава през имот с № 17043 – местен път,
публична общинска собоственост, в землището
на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Бла
гоевград. Проектната документация се намира
в общинската администрация, гр. Гоце Делчев,
стая 104. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция – гр. Гоце Делчев.
2859
101. – Община гр. Дупница, област К юс
тендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересованите, че са изработени
и приети помощен план и план на новообразу
ваните имоти по § 4к ПЗРЗСПЗЗ за новообра
зувани имоти с идентификатори № 04220.43.20 и

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

№ 04220.43.21 в землището на с. Бистрица, община
Дупница. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Дупница. Плановете са
изложени в сградата на Община Дупница, пл.
Свобода, ет. 1, стая № 4.
2858
561. – Община гр. Кубрат, област Разград, на ос
нование чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на кабел 20 kV и парцеларен план за
водопровод за захранване на ПИ № 35897.78.30 по
КК на с. Каменово, община Кубрат, област Разград,
преминаващи през имоти извън регулация: ПИ
№ 35897.91.54 – нива; ПИ № 35897.91.675 – полски
път; ПИ № 35897.91.316 – друг вид селскостопан
ска територия, ПИ № 35897.78.27 – полски път.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация – гр. Кубрат, ул. Княз Борис I
№ 1, ет. 1, стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2803
1. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементи на тех
ническата инфраструктура – електропровод до
поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по
КККР на гр. Пещера в местност Узун Драгасия, с
трасе на електропровода, който започва от ТП-01
в имот с идентификатор 56277.3.295 по КККР на
гр. Пещера, преминава през имот с идентификатор
56277.3.294 с начин на трайно ползване местен път
и имот с идентификатор 56277.3.155 с начин на
трайно ползване селскостопански горски ведом
ствен път по КККР на гр. Пещера и достига до
имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр.
Пещера в местност Узун Драгасия. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2723
5. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план на
„Канал за улавяне на повърхностни води и път за
достъп до монтажна площадка на Rs 2000“ през
ПИ с идентификатори 61460.245.119, 61460.245.101 и
61460.246.55 по одобрена кадастрална карта на гр.
Раднево, община Раднево, област Стара Загора.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
2843
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6. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересова
ни, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен
план за трасе на ел. захранване на „DCB/LTE/
WI-FI – Базова станция – STZ 157 (Коларово)“
в ПИ № 109027 по плана на землище на с. Ко
ларово, община Раднево, област Стара Загора.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
2844
13. – Община гр. Септември, област Пазар
джик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – ПУР на уличното прос
транство между кв. 118, 120 и 107 и оптимизи
ране на улици между кв. 130, 129, 128 и 107 по
плана на гр. Септември, с който се обособява
нова улица по продължение на оста на бул.
България, която да се свърже с улица Калина
(бивша Митко Палаузов) и с улица с осови точки
714-714а (улицата зад Битовия комбинат) и се
предвидят по нея нови паркоместа и пешеходна
зона. Заличава се предвидената улица-тупик в
кв. 118 с осови точки 715-716-717. Променя се
регулационната линия на УПИ ХІ – Училище,
в югозападната си част, като същата мине по
изградената подпорна стена. Обособява се нов
УПИ ХХХIV – За площад, който има конкретни
регулационни граници, намиращи се между УПИ
ХІ – Училище, УПИ ХІV – За битов комбинат,
сграда на градската търговия, младежки клуб,
летен ресторант, подземен гараж и пешеходната
зона по протежение на улица Симеон Велики
до улица Любен Каравелов. Предвижда се опти
мизиране на габаритите на пътищата по улици
Симеон Велики (осови точки 732-731-730-729-727),
бул. България (осови точки 733-770) и Сараньово
(осови точки 735-768), като се предвижда решение
за паркиране, запазване на растителните видове и
озеленяване. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2792
45. – Община гр. Троян, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
израбо тен п роек т на под робен уст ройст вен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за час
тично изменение на плана за улична регулация
(ЧИПУР) между квартали 307 и 308 по плана
на Троян, като предлага промяна на трасето на
улица о.т. 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1067-1067
с плавен завой в северния сектор за по-полегато
преодоляване на денивелацията. Отпада улица с
о.т. 1066-1065-1067, като същите номера се полз
ват за осови точки на новообособено обръщало
на тупик – крайна точка на новопроектираната
улица о.т. 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1067-1067.
Образува се нов УПИ XIV „За озеленяване и
пешеходно преминаване“ в кв. 308. Отпадат УПИ
XII, XIII, XVII и XVIII „За магазини и атели
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ета“ с площ и лице под допустимата норма по
чл. 19 ЗУТ. Обособява се УПИ ХІ-175, 176 – „За
магазини и ателиета“. Променя се уличната
регулация към УПИ І, ІІ и III в кв. 307, като се
обособяват УПИ І-78, ІІ-77, 557, 558 и ІІІ-84, без
да се променя отреждането им. При несъгласие
с проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администра
ция. Проектът е изложен в сградата на Община
Троян, ет. 2, стая № 31.
2801

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъ
пило оспорване от „Армаган 2014“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Пловдивска 39, вх. А, ет. 2, ап. 6, представлява
но от управителя Росица Стефанова Караджова,
на Устройствения правилник на Изпълнителна
агенция „Национален филмов център“ в част
та – приложение № 3 към чл. 16 и чл. 17, ал. 2
на Устройствения правилник на Изпълнителна
агенция „Национален филмов център“, по което
е образувано адм. д. № 1124/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
2838
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по протест на прокурор от Ок
ръжна прокуратура – Варна, е образувано адм.д.
№ 889/2016 г. по описа на Административния
съд – Варна, VIII състав, против точка 011 от
приложение № 1, раздел „Технически услуги“,
към чл. 53 от Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Провадия,
приета с Решение № 4-40 по протокол № 4 от
12.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Провадия.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 19.05.2016 г. от 9,30 ч.
2760
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Йордан Ангелов – прокурор при Районна проку
ратура – Горна Оряховица, против чл. 47, т. 9.1 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цените на услугите в община
Лясковец съгласно чл. 9 ЗМДТ, приета с Решение
№ 521 от 12.02.2003 г. на Общинския съвет – гр.
Лясковец, по протокол № 51, за което е образувано
адм.д. № 204/2016 г. по описа на Административ
ния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 20.05.2016 г. от 10 ч.
2813
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от проку
рор при Районна прокуратура – Горна Оряховица,
против чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 5, 6 и 8 от Наредбата
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за реда и условията, свързани с разкопаване на
благоустроени общински терени и зелени площи
при извършване на строителни и монтажни рабо
ти на елементи от техническата инфраструктура
на територията на община Стражица, приета с
Решение № 515 от 31.07.2014 г. на Общинския съ
вет – гр. Стражица, за което е образувано адм. д.
№ 202/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 20.05.2016 г. от 10 ч.
2814
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Йордан
Ангелов – районен прокурор при Районна проку
ратура – Горна Оряховица, против разпоредбите
на глава II от Наредбата за условията и реда за
разкопаване на елементите на техническата инфра
структура, приета с Решение № 371 от протокол
№ 34 от 21.05.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Горна Оряховица, за което е образувано адм.д.
№ 207/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 31.05.2016 г. от 10 ч.
2846
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила Заповед № РД-30-61 от 9.03.2016 г.
на областния управител на област Кюстендил
срещу Решение № 83 от 26.02.2016 г. на Общин
ския съвет – гр. Рила. С оспореното решение е
изменено Решение № 51 от 28.01.2016 г. на ОбС за
приемане на бюджета на Община Рила за 2016 г.
в частта по т. 17 (т. 17.1 – 17.4). По оспорването
е образувано адм.д. № 91 по описа на съда за
2016 г., насрочено за 3.06.2016 г. от 11 ч.
2810
Административния съд – Кюстендил, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че с вх. № 1369 от 30.03.2016 г. е
постъпил протест от Славка Димитрова – проку
рор при Районна прокуратура – Дупница, с който
е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата
на чл. 33, т. 11 от раздел V на Наредбата за опре
делянето и администрирането на месните такси
и цени на услуги на територията на община Ко
чериново. Образувано е адм. дело № 119/2016 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.05.2016 г. от 11 ч.
2849
Административният съд – Монтана, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 158/2016 г. по
постъпило оспорване от Тошко Методиев Вър
тинков от с. Стубел, област Монтана, с което
иска отмяна на Решение № 104 от 25.02.2016 г.,
прието с протокол № 5 от 25.02.2016 г. на заседа
ние на Общинския съвет – гр. Монтана, касаещо
направено предложение за промяна в Наредбата
за организация на движението на територията
на гр. Монтана (в приложение № 2 към чл. 45,
ал. 1, т. 6, 7, 8, 9 и 10, чл. 50а, т. 5 и 6 и чл. 50).
Конституирани страни по делото са: оспорваща
страна – Тошко Методиев Въртинков от с. Сту
бел, област Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Монтана, и служебно конституирана
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страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Ад
министративно дело № 158/2016 г. е насрочено
за 13.05.2016 г. от 10,30 ч.
2759
Административният съд – Монтана, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм. дело № 159/2016 г.
по постъпило оспорване от Тошко Методиев
Въртинков от с. Стубел, област Монтана, против
Наредбата за определяне размера на местните
данъци и такси на територията на гр. Монтана в
частта относно чл. 7, глава втора Местни данъци и
такси, раздел І Данък върху недвижимите имоти.
Конституирани страни по делото са: оспорваща
страна – Тошко Методиев Въртинков от с. Сту
бел, област Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Монтана, и служебно конституирана
страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Ад
министративно дело № 159/2016 г. е насрочено
за 13.05.2016 г. от 10,40 ч.
2811
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на общ ад
министративен акт – чл. 58 и чл. 41, ал. 4, т. 14 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите, предоставяни
от Община Първомай, приета с Решение № 391
от 28.03.2014 г. по протокол № 34 на Общинския
съвет – гр. Първомай, от страна на Районна
прокуратура – Първомай, по което е образувано
административно дело № 644 по описа за 2016 г.
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 16.05.2016 г. от 14 ч.
2815
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 782/2016 г.
на Административния съд – Пловдив, ІІ състав,
по протест на Районна прокуратура – Пловдив,
срещу Наредба № 2 за организацията и безопас
ността на движението и дисциплината на вода
чите на пътни превозни средства и пешеходците
на територията на община Пловдив в частта на
чл. 8а, ал. 1, а именно: „... издадено разрешение
за разкопаване и влязъл в сила договор за възста
новяване вследствие на разкопаването. Копия от
разрешенията за прокопаване да бъдат изпращани
в ПОИ в седемдневен срок от издаването им.“
Ответник е Общинският съвет – гр. Пловдив.
Делото е насрочено за 30.05.2016 г. от 13,30 ч.
2837
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 749/2016 г.
на Административния съд – Пловдив, ІІ състав,
по протест на Районна прокуратура – Пловдив,
срещу Наредбата за реда и условията, свързани с
разкопаване на благоустроени общински терени
и зелени площи при извършване на строителни
и монтажни работи на елементи на техническа
та инфраструктура на територията на община
Кричим в частта на чл. 4, ал. 1, а именно: „... и
разрешение за разкопаване, издадено от Община
Кричим. При необходимост се издава и разрешение
за разкопаване, издадено от Община Кричим...“; в
частта на чл. 5, ал. 1, а именно: „В 7-дневен срок
след приемане на заявлението кметът на общината
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или определено от него длъжностно лице издава
разрешение за разкопаване, с което се посоч
ва: срок за извършване на СМР и съответните
възстановителни дейности; последователността
на СМР, ако и други субекти са заявили и/или
извършват СМР в района на същата територия;
условия и срок за съставяне на протокол по
чл. 74, ал. 2 ЗУТ и за издаване на разрешение за
засипване; възложителят (негови представители),
както и техническият ръководител на проекта с
пълна индивидуализация и координати за връз
ка; длъжностно лице/лица от Община Кричим,
което отговоря и координира дейностите във
връзка с тази наредба; други; в частта на чл. 5,
ал. 2, а именно: „При необходимост от издаване
на заповед за ВОБД разрешението за разкопа
ване се издава в 5-дневен срок от издаване на
заповедта за ВОБД“; в частта на чл. 6, а именно:
„Строителните и монтажните дейности могат да
бъдат започнати веднага след издаване на разре
шението за разкопаване“, както и в частта на § 4
ПЗР, а именно: „За издаване на разрешение за
разкопаване съгласно наредбата за реда и усло
вията за извършване на строителни и монтажни
работи, свързани с разкопаване на елементите
на техническата инфраструктура – 100 лв.“, както
и срещу Наредбата за определянето и админи
стрирането на местни такси и цени на услуги
на територията на община Кричим в частта на
чл. 34а, а именно: „За издаване на разрешение за
разкопаване съгласно Наредбата за реда и усло
вията за извършване на строителни и монтажни
работи, свързани с разкопаване на елементите на
техническата инфраструктура – 100 лв.“ Ответ
ник е Общинският съвет – гр. Кричим. Делото
е насрочено за 30.05.2016 г. от 13,30 ч.
2836
Административният съд – Разград, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да се обяви за
нищожна разпоредбата на т. 10, част Х от прило
жение № 5 към чл. 46 от Наредба № 9 за опреде
лянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Завет, по който е образувано административно
дело № 37/2016 по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 17.05.2016 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 АПК.
2749
Административният съд – Разград, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да се обяви за
нищожна разпоредбата на т. 53 от приложение
№ 1 към чл. 54 от Наредба № 11 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Кубрат, по който
е образувано административно дело № 35/2016
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 17.05.2016 г. от 10 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
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оспорването или да встъпи като страна до нача
лото на устните състезания при всяко положение
на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
2750
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 30 състав, призовава Шмуел Йосиф
Машиах, Майкъл Шеломо Машиах, Моше Йоси
фов Машиах, Илан Шеломо Машиах, Лиза Мико
Леви и Рут Каниел Машиах като заинтересовани
страни по административно дело № 37/2016 г.,
образувано по жалба на Жоро Петров Ничев от
София срещу Заповед № РД-20-70 от 1.11.2015 г.
на директора на дирекция „Общински строителен
контрол“ при Столична община. Делото е насро
чено за 2.06.2016 г. от 9,30 ч. Заинтересованите
страни да посочат съдебен адрес. В противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
2812
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от кмета на община Павел баня
и оспорването от страна на областния управител
на област Стара Загора, обективирано в Запо
вед № АК-01-ЗД-100 от 24.03.2016 г., на Решение
№ 160 от 29.02.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Павел баня, с което е приет общинският бюджет
за 2016 г., като е приета и бюджетната рамка,
по което е образувано адм.д. № 136/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 7.06.2016 г. от 10 ч.
2797
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административ
нопроцесуалния кодекс съобщава, че по жалба
на кмета на община Павел баня и Заповед
№ АК-01-ЗД-100/24.03.2016 г. на областния упра
вител на област Стара Загора е оспорено като
незаконосъобразно Решение № 155 по протокол
№ 7 от проведеното на 29.02.2016 г. заседание на
Общинския съвет – гр. Павел баня, с което на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 ЗМСМА и в изпълне
ние на изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 3 и 4 ЗПФ
ОбС – гр. Павел баня, е одобрил: по т. 1 – размера
на просрочените вземания, които се предвижда
да бъдат събрани през 2016 г. в размер 23 611 лв.,
и по т. 2 – размера на просрочените задължения,
които се предвижда да бъдат разплатени през
2016 г., както следва: просрочени задължения към
доставчици в размер 30 721,51 лв. По оспорванията
е образувано адм. д. № 134/2012 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
на 8.06.2016 г. от 11 ч.
2847
Административният съд – Хасково, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Районна
прокуратура – Хасково, против чл. 4, ал. 2, буква
„д“ и чл. 8, ал. 2, буква „в“ от Наредбата за реда
и условията за извършване на строителни и мон
тажни работи, свързани с разкопаване, издаден
от Община Хасково, по който е образувано адм.
дело № 148/2016 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 1.06.2016 г. от 10,30 ч.
2853
Административният съд – Шумен, призовава
Али Айдън, живущ в Република Турция, с неиз
вестен адрес, да се яви на 27.05.2016 г. в 9,30 ч. на
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съдебно заседание като заинтересована страна по
а.д. № 28/2016 г. по жалба на Мустафа Шабанов
Якубов от с. Крайгорци, област Шумен. Заин
тересованата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 АПК.
2845
Пазарджишкият районен съд съобщава на
Яна Юриевна Георгиева – с неизвестен адрес, че
е ответница по гр.д. № 1297/2015 г. – за развод,
заведено от Георги Стоянов Георгиев. В двусед
мичен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ ответницата да се яви в
канцеларията на съда за получаване на препис
от исковата молба и приложенията към нея за
отговор по чл. 131 ГПК, като в противен случай
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще є бъде назначен
особен представител.
2848
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 80 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Клаудио Джеремия Кассанети, гражданин на
Република Италия, роден на 14.09.1959 г. в Ли
ван, с неизвестен адрес в България, да се яви
в канцеларията на Софийския районен съд, III
гражданско отделение, 80 състав, София, бул.
Цар Борис III № 54, да получи препис от искова
молба и приложенията, подадена от Константин
Джервазио Клаудио Кассанети, с правно осно
вание чл. 130 СК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител.
2796
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Сън сити
инвест“ – АД, в несъстоятелност, ЕИК 147198629,
със седалище и адрес на управление Бургас 8000,
ул. Вардар 26 (длъжник в производството по
дело по несъстоятелност № 259/2013 г. по описа
на съда), да се явят на 26.04.2016 г. от 15,15 ч. за
участие в открито съдебно заседание по частно
търговско дело № 86/2016 г. по описа на Окръ
жен съд – Бургас, за разглеждане на искането
на „Банка ДСК“ – ЕАД, с ЕИК 121830616, за
отмяна на решението, прието на събрание на
кредиторите, проведено на 26.02.2016 г., по дело
по несъстоятелност № 259/2013 г.
2758
Врачанският окръжен съд призовава длъж
ника и кредиторите на „Елисейна“ – ЕАД (н),
да присъстват на открито съдебно заседание на
26.04.2016 г. от 12 ч. по ч.т.д. № 35/2016 г. за раз
глеждане на подадените молби от „КЦМ“ – АД,
Пловдив, и „Борса имоти“ – ЕООД, Враца, за
отмяна решение на събрание на кредиторите,
проведено на 22.03.2016 г.
2757
Софийският градски съд, търговско отделе
ние, VІ-14 състав, по т.д. № 13/2016 г., призовава
кредиторите на „Интер Булгериан Пропъртис
Голд“ – ООД (н), ЕИК 131400303, за присъствието
им в съдебно заседание, което ще се проведе на
10.05.2016 г. в 10 ч. в сградата на Съдебната палата,
бул. Витоша 2, с предмет на делото – отмяна на
решенията на първото събрание на кредиторите
на дружеството.
2761
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С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промяна по ф.д.
№ 252/2009 г. за политическа партия „Българ
ската левица“, както следва: заличава досегаш
ния съпредседател на ПП „Българската левица“
Христофор Петков Дочев; заличава Христофор
Петков Дочев като член на Националния комитет
на ПП „Българската левица“.
2741
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промяна по ф.д.
№ 252/2009 г. за политическа партия „Българ
ската левица“, както следва: заличава от Наци
оналния комитет на ПП „Българската левица“
следните членове: Александър Цветков Богданов,
Ангел Стоянов Бончев, Димитър Герасимов
Паргов, Живко Божидаров Генчев, Йордан Ди
митров Караниколов, Милена Тодорова Рачева,
Огнян Борисов Боюклиев, Радостина Антонова
Божкова, Станчо Димитров Станков, Стефан
Христосков Богданов, Страхил Христов Данчев,
Страхил Манолов Пранджев, Уилям Джеймс
Гоги, Христо Стефанов Милев, Цветелина Нотева
Христова и Чавдар Стефанов Младенов; вписва
като нови членове на Националния комитет на
ПП „Българската левица“ следните лица: Марин
Иванов Търничков, Даниела Павлова Димитрова,
Райко Павлов Иванов, Гергана Георгиева Пра
сева, Димитър Иванов Методиев, Найден Тодев
Найденов, Нейчо Стоянов Нейчев, Рафаил Анто
нов Арабаджийски и Мариана Петрова Декова;
Националният комитет на ПП „Българската
левица“ се състои от следните лица: Александър
Борисов Благоев, Боян Борисов Киров, Васил
Николов Попов, Валтер Стефанов Аспарухов,
Вергиния Василева Костадинова, Георги Анге
лов Боршуков, Данаил Александров Цветанов,
Димитър Атанасов Димитров, Димитър Генчев
Пейков, Дора Димитрова Даракчиева, Ермак
Тодоров Димов, Иван Любенов Аладжов, Ири
на Петкова Алексова, Йосиф Божков Георгиев,
Маргарита Милева Милева, Мариян Йорданов
Димитров, Николай Любомиров Радулов, Па
вел Симеонов Павлов, Петко Грозев Едрев,
Румен Стоянов Йорданов, Спас Тодоров Джу
майски, Димитър Чавдаров Панайотов, Руслан
Ангелов, Марин Иванов Търничков, Даниела
Павлова Димитрова, Райко Павлов Иванов,
Гергана Георгиева Прасева, Димитър Иванов
Методиев, Найден Тодев Найденов, Нейчо Сто
янов Нейчев, Рафаил Антонов Арабаджийски и
Мариана Петрова Декова; заличава от състава
на Общопартийния Контролен съвет (ОбКС) на
ПП „Българската левица“ Илиянка Николаева
Георгиева – председател, Любомир Христов Ва
силев, Найден Тодев Найденов, Хубен Димитров
Вълков; вписва в състава на Общопартийния
Контролен съвет (ОбКС) на ПП „Българската
левица“ нов член – Димитринка Йорданова То
мова; Общопартийният Контролен съвет (ОбКС)
на ПП „Българската левица“ е в състав: Чавдар
Кръстев Кръстев – председател, и Димитринка
Йорданова Томова – член.
2747
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на Независимата
синдикална федерация на търговията, коопера
циите, туризма и услугите, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на феде
рацията на 3.06.2016 г. в 16,30 ч. в София, бул.
Владимир Вазов 17, хотел „Акорд“, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
изпълнението на бюджета на федерацията за 2014
и 2015 г. и предложение за бюджет на федерацията
за 2016 и 2017 г.; 2. анализ на организационното
състояние на федерацията за периода след VІ
конгрес до 31.12.2015 г.; 3. избор на делегати за
VІІ конгрес на КНСБ; 4. други.
2804
1. – Управителният съвет на Националната
асоциация на българските оптометристи и оп
тици („НАБОО“), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на НАБОО свиква
общо отчетно-изборно събрание на НАБОО на
12.06.2016 г. в 10 ч. в хотел „Самоков“, зала „Бъл
гария“, к.к. Боровец, при следния дневен ред: 1.
доклад за работата на УС на НАБОО за периода
от 1.10.2015 г. до 31.05.2016 г.; 2. финансов отчет
на УС на НАБОО за периода от 1.10.2015 г. до
31.05.2016 г.; 3. приемане и одобрение на проек
тобюджет на НАБОО за 2016/2017 г.; 4. избор на
нов УС на НАБОО; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2822
46. – Управителният съвет на Българската
асоциация на металургичната индустрия – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 14.06.2016 г. в 14 ч.
в заседателната зала в сградата на „Нипроруда“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет (УС) на БАМИ за 2015 г.; 2.
доклад на контролния съвет (КС) за финансовото
състояние и счетоводната отчетност за 2015 г.;
3. приемане на основни насоки за работа през
2016 г.; 4. приемане на годишен бюджет за 2016 г.;
5. промени в състава на УС и КС на БАМИ;
6. разни. Материалите за общото събрание са
на разположение в седалището на БАМИ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
Упълномощените лица при регистрацията да
представят писмено пълномощно, издадено от
законния представител.
2854
18. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на родители на деца с епилепсия“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.06.2016 г. в 10 ч. в хотел
„Рила“, зала „Адакта“, при следния дневен ред: 1.
представяне на отчет на АРДЕ 2012 – 2015 г. от
председателя на УС; 2. представяне на финансов
отчет от счетоводителя; 3. промяна устава на
АРДЕ; 4. избор на управителен съвет и предсе
дател; 5. разни.
2842
1. – Управителният съвет и председателят
на сдружение с нестопанска цел „Асоциация
на българските производители на експанди
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ран полистирен“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свикват общо събрание на сдружението
на 15.06.2016 г. в 17 ч. в София, ул. Хр. Белчев
21, ет. 1, офис 102, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на член на УС; 2. промяна на
устава. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Писмените материали по днев
ния ред на събранието са на разположение при
председателя на УС и се предоставят на всеки
член при поискване.
2743
16. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация по ендокринни хипертонии „Алианс“,
София, на основание чл. 21, ал. 2 от устава и
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.06.2016 г. в 14 ч. в зала „Акад. Иван Пенчев“ в
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, ет. 11, при след
ния дневен ред: 1. приемане на промени в устава
на асоциацията; 2. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., при същия дневен ред
и място на провеждане.
2841
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дедо Лазко“, Банско, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
6.06.2016 г. в 11 ч. в залата на Дневен център на
Военно-патриотичните съюзи в гр. Банско, на
мираща се на ул. Цар Симеон 57, с дневен ред:
1. отчет за дейността на гражданско сдружение
„Дедо Лазко“ за 2015 г.; 2. изключване на чле
нове на гражданско сдружение „Дедо Лазко“ по
предложение на УС на сдружение „Дедо Лазко“;
3. приемане на нови членове на сдружение „Дедо
Лазко“; 4. избор на членове на нов управителен
съвет и председател на сдружение „Дедо Лазко“;
5. избор на членове на нов контролен съвет на
сдружение „Дедо Лазко“; 6. разни.
2860
8. – Управителният съвет на КВТ „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 21.06.2016 г.
в 16 ч. във Варна, в зала „Меридиан“, в спортен
комплекс „Черно море“ – Варна, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет за дейността на клуба за 2015 г.; 2. отчетен
доклад на КС за приемане на финансовия отчет;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ
щия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2840
17. – Управителният съвет на клуб по плувни
спортове „Черно море“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-из
борно събрание и кани всички членове на сдруже
нието на 30.06.2016 г. в 18 ч. в заседателната зала
на плувен комплекс „Приморски“, адрес Варна,
Южен плаж, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба през 2015 г.; проект за реше
ние – ОС приема отчета за дейността на клуба
през 2015 г.; 2. отчет за финансовото състояние
на клуба; проект за решение – ОС приема отчета
за финансовото състояние на клуба за 2015 г.; 3.
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освобождаване на членовете на управителния
съвет от длъжност и отговорност; проект за реше
ние – ОС освобождава членовете на управителния
съвет от длъжност и отговорност; 4. избор на
нов управителен съвет; проект за решение – ОС
избира управителен съвет; 5. обсъждане на пред
ложение, гласуване и вземане на решение относно
членството на КПС „Черно море“ в ССК „Черно
море“. При липса на кворум в определения час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага за 19 ч. същия ден, при същия дневен
ред независимо от явилите се членове.
2821
14. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство на
СОУ „Цар Симеон Велики“ – Видин, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже
нието на 30.05.2016 г. в 11 ч. в сградата на СОУ
„Цар Симеон Велики“ във Видин, ул. Търговска
6, при следния дневен ред: 1. освобождава съве
та на настоятелите в състав: Венцислав Асенов
Станев, Сашо Александров Стойков и Андриян
Линков Александров; 2. освобождава Венцислав
Асенов Станев от поста председател на съвета на
настоятелите; 3. освобождава контролния съвет
в състав: Емил Асенов Апостолов, Лиляна Васи
лева Цанова и Ваньо Рангелов Гетов; 4. избира
нов съвет на настоятелите в състав от 5 членове:
Галина Димитрова Антова, Красимир Митков
Давидов, Албена Георгиева Даракчиева, Мария
Кирилова Начева и Стефан Ангелов Георгиев; 5.
избира нов контролен съвет в състав от 3 члено
ве: Любомир Сашев Борисов; Виолета Калинова
Николова и Пепка Младенова Савова; 6. избира
за председател на съвета на настоятелите Галина
Димитрова Антова, която ще подписва всички
книжа и документи на сдружението с образеца на
подписа, който е приложен към търговското дело.
2835
1. – Управителният съвет на сдружение „Ди
митровград, най-живият паметник на архитек
турата“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на
общо изборно събрание на сдружението поради
изтичане на мандата на настоящия управителен
съвет (на 14.06.2016 г.) на 10.06.2016 г. в 17 ч. на
адрес: Дом-музей „Пеньо Пенев“, при следния
дневен ред: 1. изнасяне на отчет за дейността за
изминалата година; 2. представяне на кандидатури
за членове на управителен съвет; 3. гласуване
и избор на управителния съвет. При липса на
кворум събранието ще бъде проведено един час
по-късно на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ. Необхо
димите документи се намират на разположение
на адреса на сдружението.
2823
3. – Управителният съвет на СКБ „Ахинора“,
гр. Исперих, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
и чл. 21, ал. 2 от устава на клуба свиква извън
редно общо събрание на 8.06.2016 г. в 17 ч. в ОУ
„Отец Паисий“, с. Подайва, община Исперих,
при следния дневен ред: 1. промяна в обстоя
телствата на клуба; 2. избор на нови ръководни
органи; 3. разни.
2730
9. – Управителният съвет на сдружение „Же
ните в ядрената индустрия – България“ – Коз
лодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от
устава на сдружението свиква общо събрание
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на 30.05.2016 г. в 16 ч. в Дома на енергетика,
Козлодуй, при следния дневен ред: 1. избор на
председател на сдружението; 2. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2816
1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Аспарухов хълм“, Лом, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 24 от устава на друже
ството, решение на управителния съвет на ТД
„Аспарухов хълм“ от заседание, проведено на
6.04.2016 г., и искане на инициативен комитет
от членове на дружеството свиква общо събра
ние на дружеството на 9.06.2016 г. в 17,30 ч. в
Камерната зала на НЧ „Постоянство 1856“, гр.
Лом, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
на дружеството за 2015 г.; 2. годишен финансов
отчет за 2015 г.; 3. доклад от контролен съвет
(инспекторат); 4. промяна на устава на сдруже
нието; 5. избор (попълване) на нов управителен
и контролен съвет от дейни хора, радетели на
туризма и популяризирали го в последните го
дини; 6. избор на председател на дружеството
след промяна на устава; 7. утвърждаване на
действащите клубове; 8. прием на бюджет на
сдружението след представяне и одобряване на
календарния план на всички клубове; 9. приема
не на правилник за събиране на членски внос,
определяне на неговия размер и отстъпките за
работещи, ученици и пенсионери; 10. разни.
2807
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а „ Ро т а р и
клуб – Несебър“, Несебър, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 14.06.2016 г. в 18,30 ч. в хотел
„Маринер“, к.к. Слънчев бряг, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на клуба за ротарианската
година; 2. освобождаване на УС; 3. избор на нов
УС; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите на събранието са на
разположение на членовете на клуба ежедневно
в залата за срещи.
2726
7. – Управителният съвет на ВК „Ом у р
таг“ – гр. Омуртаг, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
12.06.2016 г. в 17 ч. в гр. Омуртаг, Прогимназия
„Акад. Даки Йорданов“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. промени
в устава на клуба; 3. избор на председател и
УС; 4. избор на КС. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2824
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на обще
ственополезна дейност „Клуб за бойни изкуства
„Икигай“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1,
предл. 1 и чл. 32, ал. 2 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
8.06.2016 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив, ул. Георги
Кирков 54, ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; проект
за решение – ОС приема за член на сдружени
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ето Цветанка Борисова Георгиева; 2. промяна
и допълване състава на управителния съвет на
сдружението; проект за решение – ОС избира
за член на УС Цветанка Борисова Георгиева
на мястото на Венцислав Костадинов Георгиев;
избира за член на УС Костадин Венциславов Ге
оргиев на мястото на Красимир Ташков Шопов;
3. промяна в устава на сдружението, а именно
промяна в текстовете, предвиждащи възможност
за членство на юридически лица; проект за реше
ние – ОС променя устава на сдружението, като
текстовете, предвиждащи възможност за членство
на юридически лица, се променят; 4. промяна
в устава на сдружението, а именно допълване
на начините за свикване на общото събрание;
проект за решение – ОС допълва ал. 3 от чл. 25
от устава, като се добавя следното: Освен чрез
ДВ общото събрание може да бъде свикано и с
покана, връчена на всеки от членовете лично и
най-малко един месец преди датата на събранието,
като поканата за същия срок следва да е поста
вена на видно място на адреса на управление на
дружеството; 5. вземане на решение за членство
на сдружение „Клуб за бойни изкуства „Икигай“
в Българската федерация по джу джицу; проект
за решение – ОС взема решение за членство на
сдружение „Клуб за бойни изкуства „Икигай“ в
Българската федерация по джу джицу; 6. вземане
на решение за вписване на сдружението в дирек
ция „Спорт и младежки дейности“ към Община
Пловдив; проект за решение – ОС взема решение
за вписване на сдружението в дирекция „Спорт и
младежки дейности“ към Община Пловдив. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага за след 1 час, след
което се провежда независимо от броя на при
състващите членове.
2808
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Тракий
ско дружество „Одринска епопея“, Поморие,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 7 от
устава на дружеството свиква общо събрание
на дружеството на 4.06.2016 г. в 17 ч. в офиса
в Поморие, ул. Симеон 25, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2015 г.; 2. избор на членове
на нови УС и КК; 3. изменения и допълнения в
устава; 4. разни. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2806
56. – Управителният съвет на Плувен клуб
„Вихрен“, гр. Сандански, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 21 от устава на ПК
„Вихрен“, гр. Сандански, и решение на УС от
14.03.2016 г. свиква отчетно-изборно събрание
на сдружението на 9.06.2016 г. в 18 ч. в залата на
Спортен интернат, гр. Сандански, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на ПК през из
миналия период – 2011 – 2015 г.; 2. финансов отчет
на ПК през изминалия период – 2011 – 2015 г.;
3. избор на управителен съвет, председател и
секретар на ПК и членове и председател на КС;
4. промени в устава. Съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието се отлага с
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един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и се провежда независимо от броя на
присъстващите членове.
2691
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Тунджа 2004“, Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.06.2016 г.
в 11 ч. в централата на клуба в Ямбол, ул. Пре
слав 51, вх. А, ап. 7, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2015 г.; 2.
обсъждане и приемане на промени в устава; 3.
промени в ръководните органи; 4. други.
2805
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий
и ЦДГ – гара Бов“, Гара Бов, Софийска област,
на основание чл. 10, ал. 1 от устава във връзка с
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събра
ние на 30.06.2016 г. в 18 ч. в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Гара Бов, при следния дневен ред: 1.
прекратяване на сдружение „Настоятелство при
ОУ „Св. св. Кирил и Методий и ЦДГ – Гара Бов“,
Гара Бов, с ликвидация; 2. определяне на срок
за завършване на ликвидацията на сдружението;
3. назначаване на ликвидатор и определяне на
възнаграждението му; 4. разни. Материалите
за събранието са на разположение в седали
щето на сдружението до деня на събранието.
Ако в обявения час не се явят необходимият
брой членове, заседанието се отлага с един час
по-късно и ще се проведе независимо от броя
на присъстващите членове на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ. Поканват се да присъстват всички
членове на сдружението.
2782
731. – Управителният съвет на „Настоятел
ство на 71 СОУ „П. Яворов“ – с. Казичене, район
Панчарево, Столична община, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 8.06.2016 г. в 17 ч. в учителската стая на учи
лището при следния дневен ред: 1. избиране на
нов управителен съвет на УН; 2. приемане на
нови членове на УН; 3. приемане на програма
за дейността на училищното настоятелство за
учебната 2015 – 2016 г.; 4. други организационни
въпроси.
2727
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зелени проекти – Локор
ско“, с. Локорско, област София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от устава свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
29.12.2016 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Христо
Белчев 21, офис 108, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за приемане отчета на лик
видатора и окончателния баланс; приключване
на ликвидацията и заличаване на сдружение
„Зелени проекти – Локорско“; 2. решаване на
организационни въпроси. Писмените материа
ли, свързани с дневния ред на общото събрание,
са на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението.
2819
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за развитие на община
Минерални бани“ – с. Минерални бани, област
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава
на сдружението свиква отчетно-изборно общо
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събрание на 14.06.2016 г. в 10 ч. в зала „Росица“
в комплекс „Изворите“ – с. Минерални бани,
област Хасково, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на сдружението през изтеклия пе
риод; 2. отчет на контролния съвет; 3. промяна
на членовете на общото събрание – прием на
нови членове и предложения за изключване на
нередовни членове съгласно устава; 4. избор на
нов управителен съвет и избор на нов контро
лен съвет; 5. промени в устава на сдружението;
6. други.
2794
Асен Петков Дудов – ликвидатор на сдружение
„Национално научно дружество по медицинска
онкология“, в ликвидация по ф. д. № 12/2012 г.
на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
2693
Асен Петков Дудов – ликвидатор на сдружение
„Българско онкологично дружество“, в ликвидация
по ф. д. № 11139/2001 на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си.
2692
Антон Живков Ризов – ликвидатор на сдру
жение с нестопанска цел „Зелени проекти – Ло
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корско“, с. Локорско, в ликвидация, рег. по ф.д.
№ 19/2011 г. по описа на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“
на адреса на управление на сдружението: София,
ул. Христо Белчев 21, офис 108.
2820
Георги Петров Янев – ликвидатор на сдру
жение с нестопанска цел „Бизнес к луб Ли
дер – Бургас“, в ликвидация по ф.д. № 146/2008 г.
на Бургаския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдруже
нието да предявят вземанията си в шестмесечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
2783
Светослава Димитрова Борисова – ликви
датор на сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Венец – Хитрино“, в ликвида
ция по ф. д. № 17/2010 г. по описа на Шуменския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в седалището на сдружението – с.
Венец, община Венец, област Шумен, ул. Кирил
и Методий 24, в едномесечен срок от обнародва
нето на поканата в „Държавен вестник“.
2678

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 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 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Дър
жавен вестник“ за 2016 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 2016 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
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

